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b) se zrušuje okresní úřad ve Svatém Kříži 
nad Hronom a jeho obvod s výjimkou obce 
Prestavlků připojuje k obvodu okresního 
úřadu v Kremnici; obec Prcstavlky pak se 
připojuje k obvodu okresního úřadu v Nové 
Bani,

c) obce: Bara Velká, Bara Malá, Borša, 
Černochov, Ladmovce, Seleška a Zemplin se 
vylučují z obvodu okresního úřadu v Sečovcích 
a připojují k obvodu okresního úřadu v Krá
lovském Chlumci,

d) obce: Ovčie a Vitež se vylučují z obvodu 
okresního úřadu v Celnici a připojují k ob
vodu okresního úřadu v Prešově,

e) obce: Pakostov a Petrovce se vylučují 
z obvodu okresního úřadu v Humenném a při
pojují k obvodu okresního úřadu v Stropkově,

f) z obvodu okresního úřadu v Modré se 
vylučují obce Orešany Dolnie a Orešany Hor- 
nie, které se připojují k obvodu okresního 
úřadu v Trnavě, a obec Neštich, která se při
pojuje k obvodu okresního úřadu v Bratislavě,

g) ^ z obvodu okresního úřadu v Krupině se 
vylučuje obec Babiná, která se připojuje 
k obvodu okresního úřadu ve Zvoleni, a obec 
Santov, která se připojuje k obvodu okresního 
úřadu v Levici,

h) z obvodu okresního úřadu v Nové Bani 
se vylučuje obec Jedtové Kostolany, která se 
připojuje k obvodu okresního úřadu ve Zla
tých Moravcích, a obec Dolnia Trnávka, která 
se připojuje k obvodu okresního úřadu 
v Kremnici,

i) obec Radošovce se vylučuje z obvodu 
okresního úřadu v Piešťanech a připojuje 
k obvodu okresního úřadu v Trnavě,

j) obec Donovaly se vylučuje z obvodu 
okresního úřadu v Ružomberku a připojuje 
k obvodu okresního úřadu v Banské Bystřici,

k) obec Harichovce se vylučuje z obvodu 
okresního úřadu v Levoči a připojuje k ob
vodu okresního úřadu ve Spišské Nové Vsi 
a konečně

^ 1) se přenáší sídlo okresního úřadu ze Se- 
covců do Trebišova.

§ B.

V zemi Podkarpatoruské:

a) se zrušuje služnovský úřad v Nižních 
Verečkách a jeho obvod připojuje k obvodu 
okresního úřadu ve Svaljavé,

b) se zrušuje služnovský úřad v Terešvě 
a z jeho obvodu připojují obce: Apša Horní, 
Apša . Střední, Bílá Církev, Marmarošská 
Solotvina a Selo Solotvina k obvodu okresního 
úřadu v Rahově a ostatní obce k obvodu okres
ního úřadu v Tiačevě,

c) z obvodu služnovského úřadu ve Velkém 
Sevljuši se vylučují obce: Výlok a Tisakere- 
stur, které se připojují k obvodu okresního 
úřadu v Berehově, a obec šalanky, která se 
připojuje k obvodu okresního úřadu v Iršavě,

d) obce Berezník a Kerecke se vylučují z ob
vodu služnovského úřadu v Iršavě a připojují 
k obvodu okresního úřadu ve Svaljavě,

e) obce: Batyu, Botraď a Rafajna Selo se 
vylučují z obvodu služnovského úřadu v Mu- 
kačevě a připojují k obvodu okresního úřadu 
v Berehovu.

§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1928 a provede je ministr vnitra.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

94.
Vládne nariadenie 

zo dňa 28. juna 1928 

o přesune posobnosti ministra s plnou moeou 
pre správu Slovenska alebo jeho úřadu na 

krajinský úřad v Bratislavě.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podlá § 8, odst. 2, zákona zo dňa 14. júla 1927, 
č. 125 Sb. z. a n., o organizácii politickej 
správy:

§ 1.

Posobnost’ ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska a jeho úřadu (ministerstva 
pre Slovensko) prenáša sa na krajinský úřad 
v Bratislavě, nakoťko nebola vykonávaná v do-



381Sbírka zákonů a nařízení, č. S5.

hode s příslušným ministrom alebo miesto 
příslušného ministra. Posobnost’ právě ře
čenu. vykonává nabudúce příslušný minister.

§2.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom 
1. júia 1928 a prevedie ho minister vnútra 
v dohodě so zúčastněnými ministrami.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

©5.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928,

o přesunu působnosti politických a některých 
státních odborných úřadů na Podkarpatské 

Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 4, odst. 2, § 5, odst. 4, a § 8, odst. 1, 
č. 1, zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 
Sb. z a n., o organisaci politické správy:

§ I-

t1) Záležitosti, jež podle ustanovení §§ 37 
a 38 zák. čl. VI/1876 o správním výboru do
sud na Podkarpatské Rusi příslušejí župnímu 
správnímu výboru a které obstarával podle 
| 2 vládního nařízení ze dne 7. června 1923, 
č. 113 Sb. z. a n., župan, svěřují se státním 
zastupitelstvům (vedoucím okresních soudů), 
hlavnímu státnímu zastupitelstvu a minister
stvu spravedlnosti podle předpisů dosud 
platných.

(2) Platnosti pozbývají §§ 37 a 38 zák. 
čl. VI/1876 a nařízení býv. uh. ministerstva 
vnitra ze dne 18. dubna 1877, č. 16.132, a ze 
dne 25. února 1883, č. 6042.

§ 2.

(1) Státní stavební úřady, státní zeměděl- 
sko-technický úřad, státní lesní inspektoráty, 
státní, lesní úřady, státní okresní lesní sprá
vy, státní zemědělský inspektorát a úřady 
státních župních a okresních zvěrolékařů na 
Podkarpatské Rusi se zrušují.

(2) Působnost státního zemědělsko-technic- 
kého úřadu se přenáší na zemský úřad. Pů
sobnost státních stavebních úřadů, státních 
lesních inspektorátů, státních lesních úřadů, 
státního zemědělského inspektorátu a stát
ních župních zvěrolékařů se přenáší na zem
ský úřad; pokud tyto orgány obstarávaly od
bornou službu pro hlavnoslúžnovské úřady, 
přenáší se tato jejich působnost na okresní 
úřady. Působnost státních okresních lesních 
správ a státních okresních zvěrolékařů se 
přenáší na okresní úřady.

(3) Zemský úřad a úřady okresní budou 
vykonávati působnost na ně tímto přenesenou 
přidělenými odbornými zaměstnanci. Po
třebné odborné zaměstnance úřadům zem
skému a okresním přiděluje v dohodě s mini
strem vnitra příslušný odborný ministr, který 
může podle potřeby exponovati odborné^ za
městnance dočasně mimo jejich stálé služební 

místo.
(4) Poměr odborných zaměstnanců k poli

tickým úřadům, kterým jsou přiděleni, a 
k jejich přednostům, jakož i způsob výkonu 
služby se řídí jednacím řádem pro zemské a 
okresní úřady. Podrobnější pokyny o výkonu 
odborné služby u těchto úřadů může vydati 
příslušný odborný ministr v dohodě s mini
strem vnitra.

(5) Okresními úřady se rozumějí y Užho- 
rodě a Mukačevě městské notářské úřady.

§ 3.
(1) účetní služba župní, včetně služby 

okresních účtovníků, obstarávaná dosud na 
Podkarpatské Rusi účtárnami přidělenými 
finančním ředitelstvím, přenáší se na zemský 
úřad, případně na úřady okresní, účetní 
službu vykonává účetní úřednictvo, přidělené 
účtárně zemského úřadu pod odpovědností 
vedoucího účetního úředníka, u okresních 
úřadů okresní účtovníci.

(2) Kteří úředníci účtáren přidělených 
finančním ředitelstvím, včetně okresních 
účtovníků budou přiděleni úřadu zemskému 
a úřadům okresním, určí ministr financí v do
hodě s ministrem vnitra.
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