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(lt.—13.) 11. Nařízení, jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206
Sb. z,, a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech
a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní. - 12. Vyhláška, kterou sa vzMadom
na § 2 vyhlášky ministerstva financií zo dňa 14. apríl a 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení
obvodov posobnosti a sídiel dalších exponovaných úradníkov iinančných riaditeFství na Slo
vensku, stanoví deň zahájenia činnosti exponovaného úradníka finančného riaditeFstva v Košiciach v Humennom. — 13. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro desítiletí od roku 1928 do 1937.

11.

Vládní nařízení
ze dne 20. ledna 1928,

jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne
2o. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se
provádí zákon o úpravě hospodaření ve stát
ních závodech, ústavech a zařízeních, jež pře
vahou nemají plniti úkoly správní.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 1 a 6 zákona ze dne 18. prosince
1922, č. 404 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření
ye^ státních závodech, ústavech a zařízeních,
jez převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
„ Mimo podniky jmenované v § 1 vl. nař.
c. 206/1924 Sb. z. a n. prohlašuje se dále za
podnik spravovaný podle zásad obchodního
hospodaření:
„žabčický školní závod zemědělský".
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.

Vyhláška ministerstva financií
zo dňa 14. januára 1928,
ktorou sa vzhPadom na § 2 vyhlášky mini
sterstva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75
Sb. z. a n., o ustálení obvodov posobnosti a
sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeFství na Slovensku, stanoví deň
zahájenia činnosti exponovaného úradníka fi
nančného riaditeFstva v Košiciach v Humen
nom.
Počínajúc dňom 1. februára 1928 zahájí vo
smysle vyhlášky ministerstva financií č. 75/
192o Sb. z. a n. svoju činnost’ exponovaný
úradník finančného riaditeFstva v Košiciach
v Humennom.
Dr. Engliš v. r.

§ 2-

1

nabývá účinnosti dnem
• ledna 1928 a provedením jeho se pověřuje
ministr školství a národní osvěty v dohodě
s ministry zemědělství a financí.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Spina v. r.
Najman v. r.
' dvžal v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gazík v. r.
Dr Srdínko v. r.,
též za ministra Dr. Hodžu.

13.
Vládní nařízení
ze dne 20. ledna 1928,
kterým se provádějí ustanovení o poplatkovém
ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi pro desítiletí od roku 1928 do 1937.
Vláda republiky československé nařizuje
Podle §§ 105—112 zák. čl. XI/1918 o poplatku
z převodu majetku, pozměněných § 31 zák.
ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb. z. a n„ o dani
z obohacení, a zákonem ze dne 17. prosince

