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vvplatu podle tohoto zákona nutno uplatnit! 
v propadné lhůtě do 31. prosince 1933.

§ 25.
(i) Výměna prozatímních listů za dluhopisy 

náhradní renty (§§ 6—8) bude podrobněji 
upravena vyhláškou ministra financí.

(^) Výměna předválečných nezajištěných 
dluhopisů za dluhopisy náhradní renty (§§12 
až 18), jakož i výplata takových dluhopisu 
v hotovosti (§§ 20—23) budou v podrobné- 
stech upraveny vládním nařízením, které také 
určí podmínky slosování náhradních umořitel- 
ných rent (§ 15).

§ 26.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedením pověřuje se ministr 
financí v dohodě se súčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.

105.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928 

o dalším přerušení sporů týkajících se někte
rých závazků obcí (měst s právem munici

pálním).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ I-
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna 

1926, č. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů, tý
kajících se některých závazků obcí (měst 
s pravém municipálním), prodlužuje se do 
31. srpna 1929.

§ 2.
v!ádní nařízení nabude účinnosti dnem

vy masem; provésti je náleží ministrům spra

vedlnosti a vnitra v dohodě se súčastněnými 
ministry.

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.

108.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 22. června 1928

o vydání úředního seznamu míst na Slovensku:

Podle ustanovení §u 3 zákona ze dne 
14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n„ o názvech 
měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování 
obcí místními tabulkami a číslování domů, 
vyhlašuji, že byl vydán tiskem úřední seznam 
míst na Slovensku ^Statistický lexikon ^obcí 
v republice československé. Díl III.), jenž ob- 
sáhuje úřední názvy obcí, osad a částí osad 
podle uvedeného zákona.

Černý v. r.

107.
Vyhláška ministra veřejných prací 

v dohodě s ministry financí a vnitra 
ze dne 27. června 1928 

o schválení župního silničního rozpočtu župy 
v Podkarpatské Rusi pro rok 1927 a o vybí
rání župní silniční dávky a přirážky za lok

1927.

Podle ustanovení §§ 22 a 23 zák. čl. 1/1890 
veřejných silnicích a mýtech na Slovensku 
v Podkarpatské Rusi, pozměněného zákonem 

3 dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z. a n-, schva- 
1 ministr veřejných prací župní silniční roz- 
očet župy v Podkarpatské Rusi pro rok 192/ 
v dohodě se zúčastněnými ministry ustano- 

il nejvýše přípustné sazby župní silniční dav- 
v pro minimalisty a svolil, aby byla vybnana 
upni silniční dávka (minimální sazbv) a pn- 
ážka za rok 1927 takto:
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Sazba
župní silniční dávky 

pro minimalisty

ruční zápfežní

Za minimalisty se považují

za ruční za zápřežní

kdo neplatí 
přímých stát

ních daní, pod
léhajících sil
niční přirážce, 

nebo platí méně 
než

kdo má nejméně 
dva tahouny a 

neplatí přímých 
státních daní, 
podléhajících 

silniční přirážce, 
nebo platí méně 

než

Kč

Zupní silniční 
přirážka ku pří

mým slátnim 
daním, podlé

hajícím silniční 
přirážce, pro 
procentualisty

%

10 20 10 20 100

župní ^ silniční přirážka bude procentua- 
listům 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 tý
miž orgány jako dříve.

Dr. Spina v. r.

108.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 1. července 1928,

jíž se mění vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n.. o prů
kazu o státním občanství republiky československé.

VJu 2 vyhlášky ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n., se 
nahrazují slova „župní úřad“ slovy „přednosta okresního (městského notářského) úřadu“.

Černý v. r.

Státní tiskárna * Plaza


