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na Slovensku platí též v Podkarpatské Pvusi 
s těmito odchylkami:

1. Pokud v zákoně č. 243/1922 Sb. z. a n. 
jsou obsažena ustanovení platná pro města 
Bratislavu a Košice, platí ustanovení tato 
v Podkarpatské Rusi pro města Užhorod a 
Mukačevo.

2. Městská zastupitelstva v Užhorodě a 
v Mukačevě skládají se ze 42 členů, městské 
rady v týchž městech ze 14 členů, z nichž po 
9 volí se podle ustanovení § 8, odst. 2., zákona 
č. 243/1922 Sb. z. a n.

3. úředníci uvedení v § 12 a odborníci uve
dení v § 14 téhož zákona nemají práva účast- 
niti se volby obecních komisí.

4. Ustanovení § 1, § 3, posl. odst., jakož 
i §§ 15, 21, 22, 24, 25, 31 a 32 zákona 
č. 243/1922 Sb. z. a n., nemají v Podkarpatské 
Rusi platnosti.

5. Působnost podle § 30 zákona č. 243/1922 
Sb. z. a n., přísluší ministru vnitra v dohodě 
s ministrem financí.

6. V § 18 zák. č. 243/1922 Sb. z. a n. na
hradí se pro Podkarpatskou Rus slova: „(§ 12 
zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. 
a n.)“ slovy: „(§ 12 vládního nařízení ze dne 
18. února'1921, č. 71 Sb. z. a n.)“ a v § 19 
téhož zákona slova: „(§ 11 zák. č. 211/1920 
Sb. z. a n.)“ slovy: „(§ 11 vládního nařízení 
č. 71/1921 Sb. z. a n.)“.

§ 2.

§§ 1—13, 26—29, 32—36 vládního nařízení 
ze dne 7. srpna 1923, č. 171 Sb. z. a n., o pro
zatímní úpravě obecního zřízení na Podkar
patské Rusi pozbývají platnosti.

§ 3-
Zákon tento, jenž má prozatímní platnost 

až do vydání zákona sněmem Podkarpatské 
Rusi, nabývá účinnosti 14 dní po vyhlášení.

' §4.

Provedením zákona pověřuje se ministr 
vnitra v dohodě s ministry financí, školství a 
národní osvěty, veřejných prací, veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy a s ministrem 
sociální péče.

T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.

Malypetr v. r.

nařízení, č. g|3».__

03.

Vyhláška ministra zemědělstva 
zo dňa 27. marca 1925

o poplatkoch za užívanie niektorých pastvin 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pa- 

stevnom období 1925.

Pod!a § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. aprífa
1924, č. 87 Sb. z. a n., kterým sa upravuje 
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a 
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných 
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister 
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pastev- 
né obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3., 
právě uvedeného zákona, platia, pokial’ ne
dojde k inej dohodě, i pre pastevné obdobie
1925.

Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v PraEg
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