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4. Platinové zboží, které jest 1. ledna 1929 
na skladě a má nižší ryzost než 950/1000, 
označí se zásobní značkou, kterou tvoří 
u zboží nižší ryzosti než 950/1000 až do 
650/1000 spojená písmena velká P v cyrilice 
a latince ve způsobě monogramu, který je 
ohraničen po stranách obloučky, nahoře a 
dole přímkami, u zboží ryzosti pod 650/1000 
moucha ohraničená po stranách a dole přím
kami, nahoře obloučkem. Vyobrazení zásob
ních značek ve zvětšeném měřítku je připo
jeno k vyhlášce ministra veřejných prací ze 
dne 29. prosince 1928, č. 216 Sb. z. a n.

5. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1929.

Dr. Spina v. r.

218.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

jímž se mění obvody berních úřadů a finanč
ních ředitelství v zemi Slovenské a zemi Poe- 

karpatoruské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zák. čl. XXVIIÍ/1889, o změně or- 
ganisace finanční správy, a § 232, odst. 
zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. 
a n., o přímých daních:

§ I-
Obvody berních úřadů a finančních ředi

telství v zemi Slovenské, upravené podle §u 1 
a 2 vládního nařízení ze dne 18. října 192o, 
č. 204 Sb. z. a m, kterým se upravují obvody 
a sídla finančních úřadů na Slovensku, po
změňuj i se takto:

a) obce: Bokša, Bžany, Lomné, Miňovce, 
Mrázovce, Olšava Vyšná, Olšava Nižná, šan- 
dal, Tokajík, Turiany a Valkov vylučují se 
z obvodu berního úřadu v Giraltovcích;

obce: Ďapalovce, Girovce, Košarovce, Pako- 
stov, Petrovce, Piskorovce, Rafajovce, Ro- 
hožník, Sitnica Nižná a Sitnica Vyšná vylu
čují se z obvodu berního úřadu v Humen
ném ;

obce: Domaša Velká, Giglovce, Holčíkovce, 
Hrabovec Vysní, Kelča a Petejovce vylučují 
se z obvodu berního úřadu ve Vranově n./T.;

všechny jmenované obce připojují se k ob
vodu berního úřadu ve Vysním Svidníku;

b) obec Prestavlky vylučuje se z obvodu 
berního úřadu v Kremnici a připojuje k ob
vodu berního úřadu v Nové Bani;

c) obce: Bara Velká, Bara Malá, Borša, 
Černochov, Ladmovce, Seleška a Zemplín vy
lučují se z obvodu berního úřadu v Sečovcích 
a připojují k obvodu berního úřadu v Králov
ském Chlumci;

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

e) z obvodu berního úřadu v Pezinku vylu
čují se obce Orešany Dolnie a Orešany Hor
nic, které se připojují k obvodu berního 
úřadu v Trnavě, a obec Neštich, která se při
pojuje k obvodu berního úřadu pro Brati- 
slavu-venkov;

f) z obvodu berního úřadu v Krupině vy
lučuje se obec Babiná, která se připojuje 
k obvodu berního úřadu ve Zvoleni, a obec 
Santov, která se připojuje k obvodu berního 
úřadu v Levici;

g) z obvodu berního úřadu v Nové Bam a 
finančního ředitelství v Banské Bystrici vy
lučuje se obec Jedlové Kostolany, která se 
připojuje k obvodu berního úřadu ve Zlatých 
Moravcích a finančního ředitelství v Nitře, a 
dále obec Dolnia Trnávka, která se připojuje 
k obvodu berního úřadu v Kremnici;

h) obec Radošovce vylučuje se z obvodu 
berního úřadu v Piešťanech a připojuje k ob
vodu berního úřadu v Irnavě;

i) obec Donovaly vylučuje se z obvodu 
leiního úřadu v Ružomberku a finančního 
'•editelství v Liptovském Sv. Mikuláši a pn 
jojuje k obvodu berního úřadu a finančního 
■editelství v Banské Bystrici;

i) obec Harichovce vylučuje se z obvodu 
lerního úřadu v Levoči a připojuje k obvodu

NJnvP VSI.

§ 2.
nhvodv berních úřadů a finančních ředi- 
S v zemi Podkarpatoruské pozměňuj, se

ikto: .,
al obce- Hrušovo a Nižní Apša vylučujj so 

„t! krmhc, »W«

-M v Rachove a / i ředitelství
řadu v Tácové a iinanuimu
Chustu; ,
bl obce- Výlok a Keresztúr vylučuji se
obvodu berního úřadu v Sevlusi a připojuj 
obvodu berního úřadu v Berehove,
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c) obce: Berezník a Kerecky vylučuji se 
z obvodu berního úřadu a finančního ředitel
ství v Chustu a připojují k obvodu berního 
úřadu ve Svalavě a finančního ředitelství 
v Mukačevě;

d) obec šalanky vylučuje se z obvodu ber
ního úřadu v Sevluši a finančního ředitelství 
v Berehově;

obce: čomonín, Serně a Barkasovo vylu
čují se z obvodu berního úřadu a finančního 
ředitelství v Berehově;

obce: Lisičovo, Kušnice, Suchá-Broňka, 
Dovhé a Zadně vylučují se z obvodu berního 
úřadu a finančního ředitelství v Chustu;

všechny jmenované obce se připojují k ob
vodu berního úřadu a finančního ředitelství 
v Mukačevě.

§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1929 a provede je ministr financí.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Vlasák v. r. Novák v. r.

Dr. Gazík v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r. 

Udržal v. r.

219.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

kterým se prodlužuje opětně platnost před
pisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízeni ze 
dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o za
opatření trvalých zaměstnanců na velkém 

majetku pozemkovém.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového) ve 
znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 
Sb. z. a n.:

Č1.JL
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád

ního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění 
vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 
192 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 
1930.

ČI. II.
Nařízení toto působí dnem 1. ledna 1929. 

Provedou je všichni členové vlády.

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting’ v. r,

Ur. Šrámek v. r., 
též za ministra Dra Beneše.

Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Dr. Tiso v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Srdínko v. i\,
též za ministra Najmana.

220.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 
jímž se mění celní sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 
349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou.

§ 1.
Celní sazebník se mění takto:

Součinitel 10 u saz. čís, 80 zvyšuje se na 
„16“.

§ 2.
Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne 

po vyhlášení; provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a s ministrem zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Tiso v. r.

Udržal v. r.

221.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928 

o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 
599 g) 2. celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl, II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č.


