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85,

Zákon zo dňa 27. mája 1926 
o posobnosti ministerstva veřejných práč vo 
veciach veřejných ciest a mýt na Slovensku 

a v Podkarpatskej Rusi.

Národně shromaždenie československé] re
publiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.
Posobnost’, ktorú poclta zák. či. I/18S0 vo 

veciach veřejných ciest a mýt na Sloven
sku a v Podkarpatskej Rusi mal býv. uh. 
minister obchodu, prechádza na ministerstvo 
veřejných práč, — pokial’ nebola naň už přene
sená zákonom zo dňa 12. augusta 1921, č. 302 
Sb. z. a n., ktorým boly pozměněné niektoré 
ustanovenia zák. čl. 1/1890, a pokial’ posob
nost’ tá v obore obidvoch uvedených zákonov 
nebola zrušená zákonom zo dňa 29. februára 
1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení župných a 
okresných úradov v československé] republi- 
ke a zákonom zo dňa 12. augusta 1921, c. 329 
Sb. z. a n. o prechodnej úpravě finančného 
hospodárstva obcí, — s tou změnou, že vo spor
ných otázkách podl’a §u 33, odst. 2. rozhoduje 
ministerstvo veřejných práč v dohodě s mini- 
sterstvom železnic.

§ 2.

Nariadenie ministra s plnou mocou pře 
správu Slovenska zo dňa 24. marca 1920, č. 
229 Sb. z. a n. o prozatýmnej úpravě přísluš
nosti vo veciach veřejných ciest a mýt na 
Slovensku pozbývá platnosti.

§ 3.
Zákon tento prevedie minister veřejných 

práč v dohodě s ministrem priemyslu, obchodu 
a živností a ministrem s plnou mocou pre sprá
vu Slovenska.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Roubík v. r.

86.
Vyhláška ministra financí v dohodě s mi

nistrem zemědělství 
ze dne 31. května 1926 

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. 
prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani 
z obratu a dani přepychové, ustanovuji v do
hodě s ministrem zemědělství:

(!) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 15. 
července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalování 
daně z obratu u drobných zemědělců na Slo
vensku za rok 1924, a vyhlášky ministra fi
nancí v dohodě s ministrem zemědělství ze 
dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., o pau
šalování daně z obratu u drobných zemědělců 
v Podkarpatské Rusi za rok 1924, platí ob
dobně i pro rok 1925.

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Dr. Engliš v. r.
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