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Obsah: (6. a 7.) 6. Vyhláška, ktorou sa prevádza ďaišia úprava obvodov finančných riaditelství na
Slovensku a ktorou sa ustáfujú obvody posobnosti a sídla ďalšfch exponovaných úradntkov 
finančných rbiditelstvi na Slovensku. — 7. Vyhláška o schváleni silničního rozpočtu pro rok 
1924 župy marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanoveni župnich silničních přirážek pro rok 
1924 a opravě obdobné vyhlášky ze dne 23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., vztahujici se na župu 

berežskou.

©.

Vyhláška ministerstva financií 
zo dna 5. januára 1925, 

ktorou sa prevádza ďalšin úprava obvodov 

finančných riaditelství na Slovensku a ktorou 

sa ustáFujú obvody posobnosti a sídla ďalšíeh 

exponovaných úradníkov finančných riaditel
ství na Slovensku.

Podlá §§ 2, 3 a 4 vlád. nar. zo dna 18. októ- 
bra 1923, č. 204 Sb. z. a n., ktorým sa upra
vujú obvody a sídla finančných úradov na 
Slovensku, sa vyhlašuje:

§ 1.

Dňom 11. januára 1925 rozšiřuje sa obvod 
finančného riaditelstva v Trenčíne na obvod 
berného úřadu v Turčianskom Sv. Martine.

§ 2.

Exponovaní úradníci sa ustanovujú:

I. v obvode finančného riaditelstva v Ban- 
skej Bystrici: vo Zvolene pre obvody berných 
úradov vo Zvolene a v Kremnici; II.

II. v obvode finančného riaditelstva 
v Nitře: v Nových Zámkoch pre obvod ber
ného úřadu v Nových Zámkoch;

III. v obvode finančného riaditelstva 
v Trenčíne: v Turčianskom Sv. Martine pre 
obvod berného úřadu v Turčianskom Sv. 
Martine.

§ 3.

Exponovaní úradníci zahája činnost’ 12. ja
nuára 1925.

Bečka v. r.

7.
Vyhláška ministra veřejných prací 

v dohodě s mini.stry financí a vnitra 
ze dne 30. prosince 1924 

o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 

župy marmarošské v Podkarpatské Rusi a 
o stanovení župnich silničních přirážek pro 

rok 1924 a opravě obdobné vyhlášky ze dne 
23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., vztahující 

se na župu berežskou.

Podle ustanovení zák. čl. 1/1890, po případě 
zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z. a 
n., o veřejných silnicích a mýtech na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi, schválil ministr 
veřejných prací v dohodě se zúčastněnými 
ministry silniční rozpočet pro rok 1924 župy 
marmarošské v Podkarpatské Rusi a stanovil 
župní přirážky silniční pro minimalisty a sil
niční přirážku pro percentualisty takto:
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Sazby
župní přirážky silniční

Za minimalisty se považují

za ruční za zápřežné Silniční při
rážka k přede

psané přímé
pro minimalisty kdo má nej

méně 2 tažná 
zvířata a kdo 
platí přúnou 
státní daň 

do výše

Župa ruční zápřežné
kdo platí 

přímou státní 
daň do výše

státní dani 
pro percentua-

j za 3 dny
za 1 den

listy

Kč Kč Kč Kč %

Marmarošská ................ 15 30 12 24 125

Berežská.................... ... 15 30 15 30 100 •

Tím se opravuje zároveň vyhláška ze dne 
23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., týkající se 
schválení silničního rozpočtu župy berežské, 
pokud jde o hranici mezi mimmalisty a per- 
centualisty.

Silniční přirážka pro oba druhy minimalistů 
bude předpisována a vybírána týmž způsobem 
a týmiž orgány jako dosud.

Předepisování a vybírání silniční přirážky 
pro percentualisty je stanoveno předpisem 
§ 4 zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. 
z. a n., o oddělení státní finanční správy od 
obecní a municipální správy na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi.

Srba v. r.

Státní tiskárna v Pra-fcfc


