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Vládní nařízení
Vyhláška ministra financií
ze dne 17. července 1925,
zo dna 8. júla 1925,
kterým se prodlužuje platnost vládního na ktorou sa čiastočne prevádza nariadenie zo
řízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úpravě
z, a n., o přerušení sporů pro peněžité závaz sídiel a obvodov šíátnych merníckych úradov
ky, znějící na rakousko-uherské koruny, z po evidencie pozemkového katastru na Slovensku.
jištění na život, důchody nebo úraz mezi sou
kromými pojišťovnami maďarskými a poji
§ 1.
štěnci československými nebo mezi českoslo
Štátné mernícke úřady na Slovensku budú
venskými soukromými pojišťovnami a maďar sa naďalej nazývat’ „štátné mernícke úřady
skými pojištěnci, prodloužená vládním naří evidencie pozemkového katastru".
zením ze dne 5. března 1925, č. 37 Sb. z. a n.
§ 2.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, č.
Počínajúc dňom 1. augusta 1925 upravujú
207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohle sa podFa § 1 vládneho nariadenia zo dňa 26.
dávek a závazků vzniklých v korunách rakou- januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., žatým obvody
sko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky týchto štátnych merníckych úradov evidencie
československými a cizími, a podle zákona ze pozemkového katastru: v Bratislavě, Komár
dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým ně, Trnavě, Nitře, Zl. Moravciach, Dolnom Ku
se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě bíne, Banskej Bystrici, Krupine, Leviciach,
mimořádných poměrů způsobených válkou: Lučenci, Rimavskej' Sobotě, Zvolene, Bardijove, Košiciach a Prešove.
§ 1.
Týmže dňom štátné mernícke úřady evi
Platnost vládního nařízení ze dne 28. listo
padu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení dencie pozemkového katastru:
sporů pro peněžité závazky, znějící na rakou
a) Bratislava I a Bratislava II sa spojujú
sko-uherské koruny, z pojištění na život, dů v jeden
štátny mernícky úřad evidencie po
chody nebo úraz mezi soukromými pojišťov
zemkového
katastru v Bratislavě;
nami maďarskými a pojištěnci českosloven
skými nebo mezi československými soukro
b) v Novom Meste naci Váhom, Prievidzi a
mými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci, žiline zahája svoju činnost’ a
prodloužená vládním nařízením ze dne 5.
c) v Dunajskej Střede, Hlohovci, Vel’kých
března 1925, č. 37 Sb. z. a n., prodlužuje se
Topolčanoch
a Tvrdošíne sa rušia.
do 28. listopadu 1925 včetně.
§ 2.

0) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. července 1925.
(2) Provede je ministr spravedlnosti,
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Dr. Winter v. r.
Malypetr v. r.
Šrámek v. r.,

§ B.
Obvody dosavádnych štátnych merníckych
úradov evidencie pozemkového katastru na
Slovensku alebo časti týchto obvodov, ktoré
podl’a § 2 tejto vyhlášky nie sú přikázané ob
vodu iného štátneho merníckeho úřadu evi
dencie pozemkového katastru, zostávajú až na
ďalšie přikázané obvodu úřadu, ktorému dosial’ boly přidělené.

též za ministra Dr. Dolanského.

Srba v. r.

Bečka v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v

Praze.

