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36.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 19 března 1926 

o snížení ražebného za československé dukáty.

Podle § 4 zákona ze dne 23. března 1923, 
č. 62 Sb. z. a n., o ražbě československých 
dukátů, snižuje se ražebné s 5 Kč ha 4 Kč za 
kus od 1. dubna 1926.

Tím se mění vyhláška ministra financí ze 
dne 21. června 1924, č. 135 Sb. z. a n., o ražbě 
československých dukátů na účet soukromý.

Dr. Engliš v. r.

37.
Vládně nariadenie 

zo dna 12. marca 1926 
o vyrozumievaní úradov a veřejných korpo- 
racií vo vyrovnávacom pokračovaní na Slo

vensku a v Podkarpatskej Rusi.

Vláda republiky československej nariaďuje 
podfa § 1 zák. čl. V/1916, o nútenom vyrov
naní mimokonkurznom a o zmene niektorých 
ustanovení zákona konkurzného:

čl. I.
1. Posledný odstavec § 11 ministerského na- 

iiadenia č. 4070/1915 M. E., o pokračovaní 
v mimokonkurznom nútenom vyrovnaní, od
padá.

2. Za § 11 tohoto ministerského nariadenia 
vsunuje sa tento nový § 11a:

„Opis vyhlášky o zahájení vyrovnávacieho 
pokračovania buď vyrovnávacím súdom do
ručený generálnemu finančnému riadiatefstvu 
(odděl, finančnej prokuratúry) v Bratislavě, 
pokial’ sa týká hlavnému finančnému riadi- 
tefstvu (oddelenie finančnej prokuratúry) 
v Užhorode, ďalej finančnému riaditefstvu 
(připadne expozitúre finančného riaditeFstva 
podfa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 18. ok- 
tóbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., ktorým sa upra
vuj ú obvody a sídla finančných úradov na 
Slovensku), bernému úřadu, obecnému úřadu, 
jako i na Slovensku okresnámu a župnému 
výboru, na Podkarpatskej Rusi županovi a 
konečne nositefom poistenia nemocenského, 
úrazového, starobného a invalidného (penzij- 
ného) a poistenia osob samostatné výdelečne 
činných, v ichž obvode posobnosti je podnik, 
bydliště a nemovitost’ dlžníkova. Sú-li na věci 
interesovaní poručenci alebo opatrovanci, buď 
opis vyhlášky doručený příslušnému poručen- 
skému (sirotskému) úřadu.

Je-li dlžník obchodníkom alebo živnostní- 
kom, třeba opis vyhlášky doručit’ obchodnej 
a priemyslovej komoře, v jejž obvode je vy
rovnací súd; je-li dlžník majitefom podniku 
banského alebo podniku sice nebanského, ale 
takého, ktorého dělnictvo je poistené u ban
ských bratských pokladieň, buď opis vyhlášky 
dodaný tiež na Slovensku příslušnému ban
skému kapitanátu, jako i vládnemu komisa- 
riátu pre banské a hutnické záležitosti v Bra
tislavě, v Podkarpatskej Rusi však přísluš
nému banskému úřadu I. stolice a Civilnej 
správě Podkarpatskej Rusi, ďalej revirnej 
bratskej pokladní pre Slovensko a Podkar- 
patskú Rus v Bratislavě a ústrednej bratskej 
pokladní v Prahe.
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