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163.

Vyhláška ministra veřejných prací 
v dohodě s ministry financí a vnitra 

ze dne 13. srpna 1926
o schválení župních silničních rozpočtů na rok 1926 pro obvody býv. žup užhorodské a mar
marošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926.

Podle ustanovení §§ 22 a 23 zák. čl. 1/1890 
"čTveřejných silnicích a mýtech na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi, pozměněného zákonem 
ze dne 12. srpna 1921, čís. 302 Sb. z. a n., 
schválil ministr veřejných prací župní silniční 
rozpočty na rok 1926 pro obvody bývalých žup

užhorodské a marmarošské v Podkarpatské 
Rusi a v dohodě se zúčastněnými ministry sta
novil nejvýše přípustné sazby župní silniční 
dávky pro minimalisty a svolil, aby byla vy
bírána župní silniční dávka (minimální sazby) 
a přirážka pro rok 1926 takto:

Za minimalisty se považují

Sazba za ruční za zápřežní Župní silniční

Obvod bývalé župy

župni silniční dávky 

pro minimalisty
kdo neplatí 

přímých stát
ních daní, pod
léhajících sil
niční přirážce, 
nebo platí méně 

než

kdo má nejméně 
dva tahouny a 

neplatí přímých 
státních dani,

přirážka k pří

mým státním 
daním, podlé

hajícím silniční

ručni zápřežní

podléhajících 
silniční přirážce, 
nebo platí méně 

než

přirážce, pro 
procentualisty

Kč Kč Kč Kč %

Užhorodské ................... 15 30 1875 37'50 80

Marmarošské ............... 15 30 12‘ — 24 — 125

župní silniční přirážka bude procentuali- 
stům předpisována a od nich vybírána podle 
ustanovení § 4 zákona ze dne 27. ledna 1922, 
č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční 
správy od obecní a municipální správy na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi.

Župní silniční dávka (minimální sazby) 
bude oběma druhům minimalistů předpiso
vána a od nich vybírána -týmž způsobem 
a týmiž orgány jako dříve.

Roubík v. r.
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