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o 90% zbytek jejich pohledávek), jednak mezi 
všechny věřitele ostatní.

§ 2.

Fond výpomocný určen jest pro podpory 
v případech kromobýčejně tíživých. O žádo
stech za podporu rozhoduje ministr financí 
vyslechna poradní sbor (§ 2, odst. 3., zák. 
č. 207/1922 Sb. z. a n.) a československý 
zúčtovací ústav v Praze.

§ 3.
(1) Pokud dluhy, na něž konány byly platy 

podle nařízení ministra s plnou mocí pro 
správu Slovenska ze dne 27. ledna 1920, 
č. 6/1920 (Úřadné Noviny č. 1 z 31. ledna 
1920) a podle nařízení ze dne 7. května 1921, 
č. 17/1921 (Úradné Noviny č. 22—23 z 21. 
května 1921), o splácení pohledávek věřitelů, 
příslušných do Maďarska, nebudou přes , 
hradu učiněnou již v přihlášce, nebo přes roz
klad dlužníkův proti platebnímu vyzvání podle 
čl. 13., odst. 4., úmluvy uznány podle čl. 8. 
úmluvy za splněné, stanoví československý 
zúčtovací ústav podle povahy případu z vol
ného uvážení, zdali vůbec a jakou měrou 
může býti složený peníz započítán do platu, 
k němuž je dlužník povinen podle čl. 11., odst.
3., úmluvy.

(2) O stížnostech do rozhodnutí českoslo
venského zúčtovacího ústavu o započtení 
platby platí ustanovení § 4 zák. č. 207/1922 
Sb. z. a n. a § 9 vládního nařízení ze dne 7. 
srpna 1922, č. 264 Sb. z. a n., o českosloven
ském zúčtovacím ústavu pro pohledávky a 
závazky v korunách rakousko-uherských.

§ 4.
Československý zúčtovací ústav zpraví o za

placení pohledávky maďarského věřitele buď 
přímo nebo prostřednictvím maďarského 
zúčtovacího místa a učiní zároveň vhodná 
opatření pro vrácení zástav.

§ 5-
(i) Jako výkonný činitel československého 

zúčtovacího ústavu může býti zřízena ^Spo
lečná kancelář svazových bank a peněžních

ústavů v zemi Slovenské a Podkařpatoruské 
při úřadovně československého zúčtovacího 
ústavu v Bratislavě", která podle své služební 
povinnosti působí podle příkazů českosloven
ského zúčtovacího ústavu a za tuto svou pů
sobnost je mu zodpovědná.

(2) Vlastní rozhodovací moci tato kancelář 
nemá. Poměr její k československému zúčto
vacímu ústavu stanoví se služební smlouvou 
Československého zúčtovacího ústavu s ústře
dími bank a peněžních ústavů v zemi Sloven
ské a Podkarpatoruské; smlouva podrobena je 
schválení ministerstva financí.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou je ministři financí, spravedl
nosti a zahraničních věcí.

Udržal v. r.,
též za ministra Dr. Beneše.
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129.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

ze dne 11. září 1930,
určující v dohodě s ministrem financí účin
nost vládního nařízení ze dne 29. dubna 1930, 
č. 53 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soud

ního okresu Brno-město a Brno-okolí.

Změna hranic soudního okresu Brno-město 
a Brno-okolí, stanovená . vládním nařízením 
shora citovaným, nabývá účinnosti dnem 1. 
října 1930.

Dr. Meissner v. r.

Státní tiskárna v Praze.


