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§ Iúčinnost zákona ze dne 10. července 1922,
čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje pla
cení náhrady při trvalém ubytování vojska
v roce 1921 a 1922, rozšiřuje se i na placení
náhrady při trvalém ubytování vojska v roce
1923.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1923 a provedením jeho pověřuje
se ministr národní obrany v dohodě s mi
nistry vnitra a financí.

388.
Zákon ze dne 20. prosince 1922
o náhradě za vojenskou přípřež v míru
v roce 1923.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ INáhrada za vojenskou přípřež v míru usta
novuje se takto:
Náhrada za 1 km a za

vola (býka)
s postrojem

70 h

49 h

Zákon ze dne 20. prosince 1922,
jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne
24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále
nařízení ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428
pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921,
čís. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva
k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta
1921 a 1922.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Udržal v. r.

koně, mezka
(mula) s po
strojem neb
osedlaného

389.

článek I.
Platnost zákona ze dne 24. července 1919,
čís. 446 Sb. z. a n., a nařízení ministra
s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne
25. listopadu 1919, čís. 8428 pres., prodlou
žená zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís.
685 Sb. z. a n., dále zákona ze dne 21. prosince
1921, čís. 480 Sb. z. a n., rozšiřuje se na léta
1921 a 1922.
Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru fi
nancí v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Kasin v. r.

krávu s po
strojem, osla
s postrojem
neb osedla
ného

VŮZ

390,

33 h

10 h

Zákon ze dne 20. prosince 1922
o státní podpoře spořitelen a jich pobočných
ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

§ 2.
Tento zákon, jímž se doplňuje, po případě
mění zákon ze dne 22. května 1905, č. 86 ř.
z., a uher. zák. čl. IX: 1844, jakož i nařízení
k nim vydaná, nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1923 a platí nejdéle do konce roku
1923.
§ 3.
Provésti tento zákon přísluší ministru ná
rodní obrany v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Udržal v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby poskytla spořitel
nám, zakládaným na Slovensku a v Podkar
patské Rusi, jakož i odbočkám spořitelen tam
zřizovaným vklady ze státních prostředků
v hotovosti, jež budou zúročitelny pozadu saz
bou o 1% nižší, než jest dočasná úřední sazba
eskontní, nejvýše však 4%.
§ 2.
Vklady v § 1 zmíněné nesmějí úhrnem převyšovati 15,000.000 Kč a mohou býti poskyt
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nuty v letech 1923 až 1925 ročně úhrnnou
částkou nejvýše 5,000.000 Kč.
Ministr financí se zmocňuje, aby peníz po
třebný na tyto vklady opatřil úvěrem.
§3.
Vklady poskytnuté podle tohoto zákona
jsou splatný nejdéle do desíti let.
§ 4.
Listiny a podání spořitelen, týkající se
těchto zápůjčelv, jsou prosty kolků a po
platků.
§ 5Zákon tento stane se účinným 8. dnem po
vyhlášení a provede jej ministr vnitra v do
hodě s ministrem financí.
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násl. zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 111 ř. z.,
postoupí věc z úřední moci anebo na návrh
úřadu nebo soudu podle zákona příslušnému.
Do té doby, nežli se stane rozhodnutí takové
pravoplatným, jest povinen učiniti všechna
opatření, jichž jest zapotřebí k ochraně zá
jmů veřejných nebo práv poručenců a opatrovanců.
(2) Totéž platí, sezná-li poručenský (opa
trovnický) soud mimo oblast Slovenska a
Podkarpatské Rusi, že v poručenské (opa
trovnické) věci jest příslušným některý po
ručenský (sirotčí) úřad této oblasti.

§ 3.
Je-li jisto, že poručenskou (opatrovnickou)
věc dlužno vyříditi nebo obstarávat! ve
zdejším státním území, podmínky místní pří
slušnosti však nejsou dány anebo nelze je
zjistiti, určí Nejvyšší soud, který soud anebo
T. G. Masaryk v. r.
poručenský (sirotčí) úřad jest místně pří
švehla v. r.
slušným.
Malypetr v. r.
§ 4.
Spory o příslušnost dle tohoto zákona mezi
poručenskými (sirotčími) úřady na Sloven
391.
sku a v Podkarpatské Rusi na jedné straně
a poručenskými (opatrovnickými) soudy na
Zákon ze dne 20. prosince 1922,
ostatním území státním na druhé straně roz
kterým se mění některá ustanovení o poru- hoduje Nejvyšší soud na návrh jednoho ze
zúčastněných' úřadů nebo soudů anebo na
ěenstvu a opatrovnictví.
návrh účastníků.
§ 5.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
(!) V zájmu poručence (opatrovance)
může příslušný poručenský (sirotčí) úřad
§ Ibuď sám od sebe anebo na návrh přenésti
na jiný poručenský (sirotčí) úřad nebo soud
(i) Místní příslušnost poručenských (si na území mimo Slovensko a Podkarpatskou
rotčích) úřadů na Slovensku a v Podkarpat Rus buď celou poručenskou (opatrovnickou)
ské Rusi, zřízených podle zákona ze dne věc nebo jen péči o osobu nebo majetek po
18. července 1922, č. 246 Sb. z. a n., určuje se ručence
(opatrovance) zcela anebo částečně.
bydlištěm poručencovým nebo opatrovan- Stejně může
soud ha území mimo Slovensko
covýrn.
a Podkarpatskou Rus přenésti poručenskou
(-) Nelze-li bydliště zjistiti, řídí se místní (opatrovnickou) věc anebo péči o osobu nebo
příslušnost poručenského (sirotčího) úřadu majetek poručence (opatrovance) na poru
podle místa pobytu poručencova (opatrovan- čenský (sirotčí) úřad (§1).
cova), a není-li pobyt jeho znám anebo
(2) Je-li poručenský (sirotčí) úřad nebo
zdržuj e-li se poručenec (opatrovanec) v ci soud, na který poručenská nebo opatrov
zině, podle místa jeho posledního bydliště nická věc zcela nebo zčásti má býti pře
V tuzemsku.
vedena, srozuměn s opatřením příslušného
poručenského (sirotčího) úřadu nebo soudu,
§ 2.
stane se opatření toto bez dalšího schválení
X1) Shledá-li poručenský (sirotčí) úřad účinným. Nedocílí-li se dohody, jest k účin
'(§ 1), že jest v poručenské nebo opatrov nosti opatření potřebí na Slovensku a Pod
nické věci příslušným jiný poručenský úřad karpatské Rusi schválení poručenského (si
na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi rotčího) úřadu třetí stolice téhož obvodu,
anebo některý soud jmenovaný v § 109 a pokud pak jde o přenesení poručenské (opa22 ť

