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265.

Vyhláška ministerstva financií 
zo dňa 3. decembra 1924, 

ktorou sa s ohradom na změny, nastalé v obvo
doch finančných riaditelství a berných úradov 
prevádzaním viádneho nariadenia zo dňa
18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., napozatým 
upravujú niektoré ukladacie okresy zárobko- 
vej dané III. triedy a dané banskej, poťažne 
odhadné okresy pre daň dóchodkovú, z ma
jetku a z válečných ziskov, ako aj sídla ber
ných komisií, ktoré tieto dané vymeriavajú.

Podl’a § 3 viádneho nariadenia zo dňa
18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., ktorým sa 
upravujú obvody a sídla finančných úradov 
na Slovensku, ďalej či. IV, § 8, zákona zo dňa 
20. decembra 1923, č. 253 Sb. z. a n., ktorým 
sa menia niektoré ustanovenia o priamych 
daniach a ustanovuji! sa válečné přirážky ku 
priamym daniam na rok 1924, a § 11, č. 4., 
°dst. 4., zák. či. XXVI : 1916, o čiastočnom 
zavedení dóchodkovej dané, sa vyhlašuje:

§ 1-
C1) V jeden ukladací, poťažne odhadný 

okres sa slučujú:

_ 1. berné okresy Rim. Sobota a Veledín so 
sídlom daňových komisií v Rim. Sobotě,

2. berné okresy Nové Město nad Váhom 
a. Myjava so sídlom daňových komisií v No- 
vom Meste nad Váhom,

3. berné okresy Bardiov, Giraltovce a Vyšný 
Svidník so sídlom daňových komisií v Bar- 
diove,

4. berné okresy Prešov, Sabinov a Gelnica 
so sídlom daňových komisií v Prešove,

5. berné okresy Sečovce a Vranov so sídlom 
daňových komisií v Sečovciach,

6. berné okresy Spiš. Nová Ves, Levoča 
a Spiš. Sobota so sídlom daňových komisií 
v Spiš. Novej Vsi,

7. berné okresy Tornala, Rožnava a Velká 
Revúca so sídlom daňových komisií v Tornale,

8. berné okresy Velké Topolčany a Bánovce 
so sídlom daňových komisií vo Velkých To- 
polčanoeh,

9. berné okresy žilina, Kysucké Nové Město 
a Čadca so sídlom daňových komisií v žiline,

10. berné okresy Humenné a Medzilaborce 
so sídlom daňových komisií v Humennom.

(2) Dosavádne ukladacie, poťažne odhadné 
okresy, nakolko pozostávaly z obvodov ber
ných úradov v odstavci 1., bode 1. až 10., 
uvedených, ako aj dotyčné ukladacie, poťažne 
odhadné komisie, nakolko v obvodoch tých 
jestvovaly, sa zrušuj ú a na zbytok funkčného 
obdobia 1923—1925 sriadia sa v shora uda
ných nových sídlach komisie nové.

§2.
(i) Zároveň rozšiřuje sa posobnost’ odvo- 

lacej komisie pre zárobkovú daň III. triedy 
sriadenej:

a) u finančného riaditelstva v Banskej By
strici na obvod expozitúry v Rimavskej So
botě,

b) u finančného riaditelstva v Bratislavě 
na obvod expozitúry v Novom Meste nad 
Váhom,
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c) u finančného riaditelstva v Košiciach na 
obvod expozitury v Bardiove a Prešove,

d) u finančného riaditefstva v Lipt. Sv. 
Mikuláši na obvod expozitúry v Spiš. Novej 
Vsi a Tornale,

e) u finančného riaditefstva v Nitře na 
obvod expozitúry vo Velkých Topolčanoch.

(2) Odvolacie komisie u finančného riadi- 
telstva v Rim. Sobotě, Levoči a Prešove sa 
zrušujú.

Bečka v. r.

266.

Vládní nařízení 
ze dne 28. listopadu 1924 

o vysvědčeních na odchodnou mistrovské 
školy stavební na státní průmyslové škole 

v Prešově.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10, posl. odst., zák. čl. XVII/1884 
(živnostenského zákona):

§ 1.
í1) Vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě 

mistrovské školy stavební na státní průmy- 
slové škole v Prešově opravňuje, jsou-li spl
něny všeobecné zákonné podmínky a je-li pro
kázáno tříleté praktické zaměstnání v přísluš

ném oboru, k nastoupení a samostatnému 
provozování živnosti zednického, po případě 
tesařského neb kamenického mistra.

(2) Vysvědčení buď opatřeno doložkou: 
„Toto vysvědčení opravňuje podle § 10, posl. 
odst., zák. čl. XVII/1884 (živnostenského zá
kona) a § 22, odst. 1., lit. a), nař. býv. uh. 
ministerstva orby, průmyslu a obchodu, • č. 
46.188/1884 F. K. I. Mí., o provozování staveb- 
ních řemesel, jsou-li tu všeobecné zákonné ná
ležitosti a zároveň průkaz tříletého praktic
kého zaměstnání v příslušném oboru, k na
stoupení a samostatnému provozování živ
nosti zednického, případně tesařského neb 
kamenického mistra."

(3) Výhoda tato platí též pro absolventy 
této školy ročníku 1921/22, 1922/23 a 1923/24.

§ 2.
Nařízení toto platí na Slovensku a Podkar

patské Rusi. Převedením jeho pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

švehla v. r.
Novák v. r. Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. Habrman v. r.
Šrámek v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r. Dr. Markovič v. r.
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