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204.
Vládne nariadenie 

zo dňa 18. októbra 1923, 
ktorým sa upravujú obvody a sídla finanč- 

ných úradov na Slovensku.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podl’a § 1 zákona zo dňa 15. apríla 1920, 
č. 269 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú po
měry úradníkov a sriadencov u štátnych úra
dov a ústavov býv. státu uherského:

§ 1.
Obvody berných úradov sa upravujú podlá 

obvodov okresných úradov, sriadených naria- 
denírn vlády republiky československej zo 
dňa 21. decembra 1922, č. 378 Sb. z. a n., a to 
tak, že budú mať:

v ž u p e XV.
berné úřady pre Bratislavu-venkov, v Dunaj- 
skej Střede, Malackách, šamorýne, Trnavě, 
Hlohovci, Myjavě, Senici, Skalici, Novom 
Meste n. Váhom, Komárně ten istý obvod 
ako okresné úřady sídliace v týchto 
mestách;
berný úřad v Galante obvod okresných úra
dov v Galante a Šale n. Váhom; 
berný úřad v Pezinku obvod okresného úřadu 
majúceho sídlo v Modré;
nove sa sriaďujú berný úřad pre Bratislavu- 
mesto pre obvod města Bratislavy a berný 
úřad v Piešťanech pre obvod okresného úřadu 
v Piešťanech;

v župě XVI.
berné úřady v Bánovciach, Nitře, Prievidzi, 
VeFkých Topolčanoch, Vrábťoch a Zlatých 
Moravciach tie isté obvody ako okresné 
úřady sídliace v týchto mestách; 
berný úřad v Nových Zámkoch obvod okres
ného úřadu Nové Zámky a Stará Ďala;

nove sa sriaďuje berný úřad v Parkáni pre 
obvod okresného úřadu v Parkáni;

v ž u p e XVII.
berné úřady v Čadci, Trenčíne, žiline, Tur- 
čianskom Sv. Martine tie isté obvody ako 
okresné úřady sídliace v týchto mestách;
berný úřad vo Veťkej Bytči obvod okresných 
úradov vo Veťkej Bytči a Považskej By
strici ;
berný úřad v Dolnom Kubíne obvod okres
ných úradov v Dolnom Kubíne a Trstenej;
berný úřad v Puchové obvod okresných úra
dov v Puchové a Ilave;
nove sa sriaďujú berné úřady v Kysuckom 
Novom Meste a v Námestove pre obvody 
okresných úradov toho istého měna;
berný úřad v Tvrdošíne sa zrušuje;

v ž u p e XVIII.
berné úřady v Baňskej Bystrici, Baňskej 
Štiavnici, Březne, Krupine, Lučenci, Rimav- 
skej Sobotě a vo Zvolene tie isté obvody ako 
okresné úřady sídliace v týchto mestách;
berný úřad v Kremnici obvody okresných 
úradov v Kremnici a Hronskom Sv. Kříži;
berný úřad v Leviciach obvody okresných 
úradov v Leviciach a želiezovciach;
nove sa sriaďujú berné úřady v Modrom Ka
meni, Novej Bani a Veledíne pre obvody 
okresných úradov toho istého měna;
berný úřad v šahoch sa zrušuje;

v župě XIX.
berné úřady v Ružomberku, Tornale, Eož- 
ňave, Revúci, Spišskéj Starej Vsi, Starej Eu- 
bovni, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Levoči 
tie isté obvody ako okresné úřady sídliace 
v týchto mestách;
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berný úřad v Spišskej Sobotě ten istý obvod 
ako okresný úřad v Poprade; 
berný úřad v Liptovskom Sv. Mikuláši obvod 
okresných úradov v Liptovskom Sv. Mikuláši 
a Hrádku;

v župě XX.
berný úřad v Košiciach obvod města Ko
šice a okresného úřadu v Košiciach;
berné úřady v Moldave, Prešove, Bardijove, 
Sabinove, Giráltovciach, Sečovciach, Král’. 
Chlumci, Vranove, Michalovciach, VePkých 
Kapušanoch a Celnici ten istý obvod ako 
okresně úřady sídliace v týchto mestách; 
berný úřad v Humennom obvod okresných 
úradov v Humennom a Snine; 
nove sa sriaďujú berné úřady vo Vyšnom 
Svidníku, Sobranciach, Medzilaborciach pre 
obvody okresných úradov toho istého měna.

§ 2.
Zrušujú sa finančně riaditePstvá v Ko

márně, Dolnorn Kubíne, Levoči, Zlatých Mo- 
ravciach, Prešove, Rimavskej Sobotě a ša- 
hoch.

Obvody ostatných finančných riaditePstiev, 
totiž v Bratislavě, Nitře, Liptovskom Sv. Mi
kuláši, Košiciach, ďalej obvody finančných 
riaditefstiev pre župy XVII. a XVIII. sa 
upravujú shodne s obvodmi žúp; sídlom fi
nančných riaditefstiev v Bratislavě, Nitře, 
Lipt. Sv. Mikuláši a Košiciach sú sídla žup- 
ných úradov, sídlom finančných riaditefstiev 
pre obvod župy XVII. zostáva žatým Trenčín 
a župy XVIII. Báňská Bystrica; prenesenie 
sídiel týchto do sídiel žúp stane sa neskoršie 
vyhláškou ministerstva financií.

§3.
Minister financií sa zmocňuje, aby správu 

priamych daní, prislúchaj úcu finančným 
riaditefstvám, ďalej správu dávky z ma
jetku, dané z obratu a přepychu a správu 
exekúčnej agendy, s vylúčením správy zárob- 
kovej dané podnikov podrobených veřejnému 
účtovaniu, ktorá zostáva vyhradená finanč
ným riaditefstvám, nakofko to poměry ne
zbytné budú vyžadovat’, vykonával až do od- 
volania pre obvody niektorých berných úra
dov exponovanými úradníkmi finančných ria
ditefstiev. Obvody posobnosti a sídla týchto 
exponovaných úradníkov, ako aj obvody a 
sídla berných komisií pre priame dané sa uve- 
rejnia vyhláškou ministerstva financií.

§ 4.
Nariadenie toto nabýva platnosti dňom vy- 

hlásenia a vykoná ho minister financií.

Změny uvedené v §§ 1 a 2 prevedú sa po
stupné, a to ohfadom berných úradov do
1. januára 1924.

švehla v. r.
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.

Bečka v. r.
Dr. Doianský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.

205.
Vládní nařízeni 

ze dne 18. října 1923, 
že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné 
dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě 
nahrazují průkaz řádného ukončení učebního 
poměru pro živnost zámečnickou a živnost 

truhlářskou.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zák. čl. XVII. z roku 1884 takto:

§1.
Vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě tří

leté "cvičné dílny při státní průmyslové škole 
v Bratislavě nahrazují průkaz řádného ukon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou) pro pozdější nastoupení 
živnosti zámečnické a živnosti truhlářské.

Vysvědčení buď opatřeno doložkou:
„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 5 zák. 

čl. XVII. z roku 1884 a podle vládních na
řízení ze dne 13. září 1920, č. 528 Sb. z. a n., 
a ze dne 18. října 1923, č. 205 Sb. z. a n., 
průkaz řádného ukončení učebního poměru 
pro živnost ....................... .....................“•

Výhoda tato platí i pro absolventy této 
dílny ročníku 1922/23.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr průmyslu, obchodu a živností v dohodě 
s ministrem školství a národní osvěty.

švehla v. r.
Novák v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Bečka v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Doianský v. r. 
Malypetr v. r. 
Habrman v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


