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čítajíc v to den příchodu, event. den odchodu ; 
vojenské osoby, které konají v jednom měsíci 
službu po kratší dobu než 15 dní, mají nárok 
jenom na polovinu služebních přídavků.

(•i) Nárok na služební přídavky počíná se 
dnem trvalého přidělení vojenské osoby 
k hradní stráži a končí dnem definitivního od
chodu.

vojenské správě podle ustanovení K 8 2 na *
3., a K § 11 vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n. St‘

ČI. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1924. Provésti je přísluší ministrovi 
národní obrany.

(5) Při povýšení počíná nárok na vyšší 
služební přídavek prvním dnem měsíce, násle
dujícího po povýšení; bylo-li však povýšení 
provedeno prvním dnem v měsíci, náleží vyšší 
služební přídavek již tímto dnem.

(6) Je-li příslušníkovi hradní stráže trvale 
svěřena služba, spojená s nárokem na služební 
přídavek vyšší nebo nižší, než jaký dostával 
dříve, přísluší mu tento vyšší nebo nižší pří
davek od prvního dne příštího měsíce; za- 
stává-li službu takovou již od prvního dne mě
síce, má nárok na vyšší nebo nižší služební pří
davek již tímto dnem.

(7) Je-li služba u hradní stráže přerušena 
dočasně na dobu ne delší než na dva měsíce, 
nezaniká nárok na služební přídavek, uvedený 
v předcházejících odstavcích, když příslušná 
osoba zůstane nadále v počtu živených hradní 
stráže.

(8v) Trvá-li však přerušení služby u hradní 
stráže délejiež dva měsíce, přestává nárok na 
služební přídavek posledním dnem toho mě
síce, kdy se končí dvouměsíční doba přerušení 
služby.^ Tu přechází prvním dnem následují
cího měsíce nárok na event. vyšší služební pří
davek,^ spojený se službou, na toho příslušníka 
hladin stráže, který dotčenou službu právě za- 
stává.

J®) Tyto přídavky se vyplácejí za uplynulý 
měsíc pozadu nebo při odchodu od hradní 
straže.

c. Noční přídavek. 
PřídÍvrifkStNphl'adiní 4tráŽe n®ií nárok ní
LŽnístažbu? d0" "°C- **■ k“V

(2) Nocí je rozuměti dobu od 18 hodin ied 
noho dne do 6 hodin druhého dne

(3) Noční přídavek se vyplácí yn nnhmniť 

D- Osvobození o d^ poplatků za

16 y 3inak za ^ ubytování musili platit!

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Bečka v. r. 

Novák v. r.
Srba v. r.,

též za ministra Habrmana.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.,

též za ministry Udržala a Dr. Hodžu. 
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Bechyně.

Vládní nařízení 
ze dne 15. května 1924,

jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, 
č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí 

námořních (třetí prováděcí nařízení).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 15 a 40 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí 
námořních:

§ 1.

§ 1, odst. č. 2., vládního nařízení ze dne 
4-_ května 1920, č. 345 Sb. z. a n., jímž pro
vádí se zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 316 
Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námoř- 
nic b, doplňuje se takto: „bez rozdílu, zda 
slouží plavbě výdělkové čili nic“.

§ 2.
Zrušuje se čl. I., K § 15, věta druhá, vlád

ního nařízení ze dne 21. dubna 1922, č. 137 
Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 15. 
dubna 1920, č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rej- 
stnku lodí námořních (druhé prováděcí na
řízeni) .

§ 3.
v,toto nabývá účinnosti dnem vý

šeni. Provedením jeho pověřují se ministři
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spravedlnosti, obchodu, veřejných prací a 
financí v dohodě - se zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Šrámek v. r. 
Dr. Káliay v.

Dr. Markovič v. r.

103.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 12. května 1924, 

jíž se stanoví pohraniční pásmo na Slovensku 
na hranici rakouské.

Ministerstvo financí stanoví pohraniční 
pásmo na Slovensku proti republice Rakouské 
takto:

I. Popis vnitřní celní hranice.

Vnitřní celní hranice ide od vtoku čunín- 
ského potoka do Moravy, styčného to oodu
s vnitřní celní hranicí na Moravě, po levem 
břehu řeky Moravy až k železničnímu mostu 
přes řeku Moravu, protíná železniční trat 
Břeclava—Kuty a jde směrem jihovýchodním 
podél této tratě — vylučujíc Ji z pohranič
ního pásma — k odbočce železniční tiate 
Kuty—Holič; pak jde směrem jižním podél že
lezniční tratě, vylučujíc ji i nádraží Kuty z po
hraničního pásma, až po severní konec stanice 
Burský Sv. Jur. Zde protíná trať a jde smě
rem jihovýchodním k bodu 195 (Březová 
Hora) ; odtud jde týmž směrem přes bod 15b 
(U Posvátné) kolem Huškova mlýna a dvorce 
Příčné, jež zabírá do pohraničního pasma, 
k mlýnu šišolák, jejž zabírá do pohraničního 
pásma; zde obrací se směrem jihozápadním 
kolem dvorce Nivky (bod 173) a mlýna. Pily 
(bod 161), jež zůstávají v pohraničním pásmu, 
k železničnímu můstku přes Rudavku, protíná 
zde železniční trať, jde středem i ižnmo ra
mene Rudavky k silničnímu mostu (bod 153) , 
odtud jde směrem jižním po silnici Velke 
Leváry—Malacky až ke kapličce Sv. Antonína, 
kdež odbočuje na polní cestu do obce Kin- 
polce, jde po této cestě, zabírá obec Kiripolce 
do pohraničního pásma a jde k můstku 
kanál Malinu, odtud směrem východním podél 
kanálu až na silnici Malacky—Stupava; pak

jde stále směrem jižním po východním okraji 
silnice až k bodu 176 (asi 4 km severně od 
Stupavy) ; od tohoto bodu jde směrem jiho
východním kolem dvoru Karlova, zabírajíc jej 
do pohraničního pásma, k rozcestí silnice 
(asi 2 km východně od Stupavy), pak po sil
nici až ke kapličce asi 1 km před obcí 
Pajštún, pak směrem jižním kolem Marián
ského Údolí, jež zůstane v pohraničním pásmu, 
na vrch Sekilé (bod 383) ; zde obrací se smě
rem západním a jde přes Holý Vrch (bod 261) 
k bodu 181 na silnici z Bystrice; odtud jde 
po východním okraji silnice až k podjezdu pod 
železniční tratí a podél této ke stanici Lamač, 
kterou zabírá do pohraničního pásma, protíná 
na jižním konci stanice železniční trať a jde 
směrem jižním ke Karlovesskému potoku a 
tímto potokem k obci Karlova Ves, zabírá tuto 
do pohraničního pásma a jde přímo k Dunaji, 
po jehož levém břehu jde vylučujíc město 
Bratislavu z pohraničního pásma až k bodu 
naproti budově veslařského klubu, přechází 
v pravém úhlu na pravý břeh Dunaj e, protíná 
silnici bratislavsko-vídeňskou kolem bratislav
ského parku k podjezdu železničnímu kolem 
hříště klubu Bratislava k lázním Ostende, 
překročuje Dunaj u ústí zimního přístavu a 
běží po levém břehu Dunaje až k bodu proti
lehlému na pravém břehu, kde Dunaj svým
republiky.

I. Seznam obcí a osad ležících 
v pohraničním pásmu.

a) Politický okres skalický:
Irocké, Kúty;

b) politický okres malacký:

úimburg, Gajáry, Jakubov, Kiripolce, Láb, 
vfalé Leváry, Velké Leváry, Sekule, Svaty Jan 
Moravský, štvrtok Plavecký (s vyloueemm 
samot Tančibok a Kopca), Uhorska Ves, Zá

vody ;
c) politický okres bratislavský.

Bystrica (s vyloučením dvora Františkova) , 
Děvín, Děvínská Nová Ves, Dubravlm, Hoch; 
štetno, Karlova Ves, Mást, Mananske udoh, 
Petržalka, Stupava, Zohor.

Vvhláška tato nabývá účinnosti dnem

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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