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kdežto hutě, jež nakupují zboží bez prostředni
ctví firmy C. T. Petzold a spol., jsou povinny 
věsti zvláštní záznamy o nakoupeném starém 
železe a oceli.

(9) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají 
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle §u 22, 
odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění 
zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(10) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. 
č. 246/1926 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 156/1924 
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. 
z. a n.

í11) Úplaty, došlé po 30. listopadu 1929 za 
dodávky shora uvedeného zboží, provedené 
před 1. prosincem 1929, zdaní se dosavadním 
způsobem.

(12) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti;. zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při dodáv
kách podléhati pravidelné dani z obratu.

(!3) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. prosince 1929. Dnem 30. listopadu 1929 po
zbývá platnosti nařízení ministra financí ze 
dne 27. prosince 1922, č. 149611, vyhlášené 
v úředním listě republiky československé ze 
dne 31. prosince 1922, č. 294 a prodloužené

vyhláškou ministra financí ze dne 5. ledna 
1924, č. 13. Sb. z. a n.

Dr. Vlasák v. r.

168.

Vyhláška presidenta státního pozemko
vého úřadu 

ze dne 7. října 1929 
o změně sídla obvodové úřadovny státního 

pozemkového úřadu v Trenčíně.

Podle zákona ze dne 11. června 1919, 
ě. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, a vlád
ního nařízení ze dne 6. července 1920, č. 451 
Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozem
kového úřadu, se vyhlašuje, že obvodová 
úřadovna v Trenčíně bude míti své sídlo ode 
dne 1. ledna 1930 v Bratislavě. Místní působ
nost obvodové úřadovny zůstává nezměněna.

Tím se pozměňuje vyhláška předsedy stát
ního pozemkového úřadu ze dne 9. května 
1924, č. 105 Sb. z. a n.

President státního pozemkového úřadu:

Dr. Voženílek v.-r—

Státní tiskárna v Praze.


