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92.
Zákon ze dne 28. června 1928 

kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., 
zákona ze dne 14. čeivence 1927, čís. 125 Sb. 

z. a n., o organisaci politické správy.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
1 druhé, odstavci 1., zákona ze dne
" ceryence 1927, čís. 125 Sb. z. a n., vkládají 

se za slovo „července" ve větě první slova: 
>>, v zemi české a Moravsko-slezské dnem
1. prosmce«.

§ 2.
„ ^ákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni a provede jej ministr vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry,

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r. 

černý v. r.

93.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928,

jímž se určují obvody a sídla okresních úřadů 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 3, zákona ze dne 14. července 
1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické 
správy:

§ 1.

Sídla a obvody okresních úřadů na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi se shodují se sídly 
a obvody dosavadních okresních (služnov- 
ských) úřadů, pokud v tomto nařízení není 
ustanoveno jinak.

§ 2.

V zemi Slovenské:

a) se zrušuje okresní úřad v Liptovském 
Hrádku a jeho obvod připojuje k obvodu 
okresního úřadu v Liptovském Svatém Miku
láši,
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