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20 Prievidza Bánovce
Prievidza

21 Rimavská
Sobota

Rimavská
Sobota

Feledince
22 Sečovce Sečovce

Vranov nad 
Toplou

23 Spišská
Nová Ves

Levoča
Spišská

Nová Ves 
Spišská Sobota

24 Trnava Hlohovec
Trnava

25 Turčianský
Svátý Martin

Turčianský
Svátý Martin

26 Tornalja Rožňava
Tcrnalja
Revůea

27 Trenčín Púchov
Trenčín

28 Skalica Senica
Skalica

29 Velké
Kapušany

Královský
Chlumec

Velké Kapušany
'30 Zlaté Moravce Vráblo

Zlaté Moravce
31 Zvolen Banská

Štiavnica
Kremnica.
Zvolen

32 žilina Velká Bytča 
žilina

D. V zemi Podkarpatoruské.

Sídio^ Sídlo
kat. měř. úřadu jí berního úřadu

Ph -
i

(i
2 3

1 Berehovo Berehovo
2 Chust Chust
3 Mukačevo Mukačevo
4 Rachov Rachov
5 Sevluš Sevluš
6 Svalava Svalava
7 Ťačovo Ťačovo
8 Užhorod Užhorod
9 Velký Berezný Velký Berezný

10 j| Volové Volové

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 28. prosince 1928

o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, 
pokud jde o obnovování pozemkového kata
stru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací 

nebo auteníifikační.

Podle § 1, odst. 3., a podle § 103, odst. 2., 
zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. 
z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedeni 
(katastrálního zákona), vyhlašuje se:

a) Pokud jde o obnovování pozemkového 
katastru (§ 28, odst. 2., katastrálního zákona) 
katastrálním novým měřením na podkladě 
československé jednotné sítě trigonometric
kých bodů, rozšiřuje se působnost:

katastrálního měřického úřadu v Praze na 
obvody katastrálních měřických úřadů ^v zemi 
České;

katastrálního měřického úřadu v Brně na 
obvody katastrálních měřických úřadů na 
Moravě;

katastrálního měřického úřadu v Opavě na 
obvody katastrálních měřických úřadů ve 
Slezsku;

katastrálního měřického úřadu v Brati
slavě na obvody katastrálních měřických 
úřadů v zemi Slovenské;

katastrálního měřického úřadu v Užhorodé 
na obvody katastrálních měřických úřadů 
v zemi Podkarpatoruské.

b) Pokud jde o katastrální práce vceňo
vací a vtřiďovací po provedeném katastrál
ním původním měření, reambulaci, komasaci 
a pod. nebo při trvalé místní změně jakostní 
třídy, dále pokud jde o práce autentifikační 
při komasacích a pod. nebo při přejímání vý
sledků měřických prací provedených jinými 
úřady nebo^ orgány po způsobu katastrálního 
nového měření (bod a), rozšiřuje se působ
nost :

katastrálního měřického úřadu v Praze
na obvody katastrálních měřických úřadů
v zemi české;

katastrálního měřického úřadu v Brně na 
obvody katastrálních měřických úřadů v zemi 
Moravskoslezské;

katastrálního měřického úřadu v Bratislavě 
na obvody katastrálních měřických úřadů
v zemi Slovenské a

katastrálního měřického úřadu v Užhorodě 
na obvody katastrálních měřických úřadů
v zemi Podkarpatoruské.
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Působnost v bodech a) a b) této vyhlášky 
stanovenou vykonávají jmenované katastrální 
měřické úřady svými odděleními, a to:

obnovování pozemkového katastru oddě
lením pro nové měření,

katastrální práce vceňovací a vtřiďovací 
oddělením vceňovacím a

katastrální práce autentifikační oddělením 
autentifikačním.

Ostatní své agendy vykonávají katastrální 
měřické úřady v Praze, Brně, Opavě, Brati
slavě a Užhorodě svým oddělením pro vedení 
pozemkového katastru.

Dočasnými sídly inspektorátů katastrál
ního vyměřování v zemi Slovenské jsou: Brati
slava, Trenčín a Košice.

Dr. Vlasák v. r.

207.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

kterým se vydávají podrobné předpisy k fi
nančnímu zákonu pro rok 1929.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XXIII. finančního zákona ze dne
22. listopadu 1928, č. 208 Sb. z. a n., kterým se 
stanoví státní rozpočet pro rok 1929:

§ 1.
(!) Při plnění všech úkolů státních jest po- 

stupovati s největší hospodárností. Ukojovány 
buďtež jen nutné potřeby státní v nezbytném 
rozsahu, a to účelně a pokud možno nejmen
ším nákladem.

(2) Nutné potřeby státní jsou potřeby, kte
rých vyžaduje pravidelný chod státní správy 
anebo plnění právních závazků státu.

(3) Prostředků povolených pro určitý účel 
smí se použiti za podmínek stanovených 
v odst. 1. a 2. tohoto paragrafu jen v nezbytné 
výši, které té doby vyžaduje provedení tohoto 
účelu, nesmí však jich býti použito pro stano
vený účel, změnily-li se poměry tak, že použití 
by odporovalo veřejnému zájmu.

(4) Před každým poukazem budiž zjištěno 
v příslušném spise, že bylo postupováno podle 
předchozích ustanovení tohoto paragrafu.

§2.
Každá částka zvláště uvedená ve skupině I. 

státního rozpočtu pro rok 1929 s výjimkami 
stanovenými čl. X. finančního zákona pro rok 
1929 jest krajní hranicí, až po kterou mohou 
býti poukazovány výdaje v rozpočtovém roce 
1929 podle čl. VI. finančního zákona.

§ 3.
(!) Při poukazování prostředků určených 

na řádné výdaje podle čí. VII. finančního zá- * 
koná budiž také zjištěno v příslušném spise, 
že poukazovaná částka nepřesahuje dvanác
tiny celoročně rozpočtené částky.

(2) Nepoukáže-li se v některém měsíci celá 
dvanáctina celoročně rozpočtené částky pro 
určitou potřebu uvedenou ve státním rozpočtu, 
může býti zbytku použito, je-li to nutno, pro 
týž účel v příštích měsících.

(s) Bylo-li poukázáno za souhlasu ministra 
financí výjimečně v některém měsíci více než 
dvanáctina, má býti vyrovnána v některém 
pozdějším měsíci ona částka, o kterou bylo 
poukázáno více. Nejpozději musí se tak stati 
v prosinci roku 1929.

§4.
(1) Řádnými výdaji splatnými v delších 

než měsíčních lhůtách podle čl. VIL, odst. 2. 
finančního zákona rozumějí se výdaje, které 
jsou splatný podle své povahy ve čtvrtletních, 
pololetních neb i ročních lhůtách, jako na př. 
nájemné neb pachtovné, úroky a splátky stát
ního dluhu.

(2) Tyto výdaje jest platiti podle stanove
ných lhůt.

§ 5.
(!) Při poukazování prostředků určených 

na výdaje mimořádné podle čl. VIIL finanč
ního zákona budiž prokázáno v příslušném 
spise, že výdaj pro určitý subjekt a pio uce 
uvedený v některé položce nejnižsich podod
dělení dílčích rozpočtů jednotlivých kapitol 
pro rok 1929 nepřevyšuje v tomto roce 50.000

(2) Převyšuje-li výdaj uvedený v odst. 1. 
boto paragrafu peníz 50.000 Ke, budiz vy
dán souhlas ministra financi jiz k cínu, 
erý by mohl prejudikovati tomuto
(3) Byl-li již dán souhlas ministrem fí- 
ncí k celkovému nákladu, není zapotřebí 
Išího jeho souhlasu k výplatě dílcích částek

náVta.au.


