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převádění a zavazení majetku horního.

Gis. 431.

Cis. 432.

Zákon ze dne 10. července 1920,

Nařízení vlády re jubliky Československé
ze dne 6. července 1929,

kterým se mění zákon ze dne 29. února 1920,
č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu, a
zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n.,
o jednacím řádě senátu Náíodnííio shromáždění
repubPky československé.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo še na tomto zákoně:
Článek I.
§ 12, odst. 1., zákona ze dne 29. února 1920,
ě. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu,
se zrušuje.

Cikánek II.
V čl. I., odst. 1., zákona ze dne 15. dubna 1920,
Č. 326 Sb. z- a n., o jednacím řádě senátu Národ
ního shromáždění republiky Československé bu
diž po slovech: „ustanovení § 5 o poctu11 vloženo
slovo: „místopředsedů11.
Článek 111.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede jej ministr vnitra.

T. O. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

kterým se obmezuje převádění a zavazení
majetku horního.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
ě. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Každé zcizení, jakož i zastavení a reální za
tížení smluvní a exekuční báňských podniků na
vyhrazené nerosty (§§ 3, 117, 131 ob. hor. zák.)
jest vázáno na souhlas ministerstva veřejných
prací.
§ 2.
Zápisy do horních ku li o právních jednáních
uvedených v § 1, které se mají státi na základě
smluv datovaných před účinností tohoto nařízení,
jsou nepřípustný bez svolení vyhrazeného v § 1.

§3.
Každý převod práv kutacích (II. oddíl ob. hor.
zák.) musí býti revírním báňským úřadem ohlášen
ministerstvu veřejných prací a dotyčný záznam
nesmí býti v Knihách kutebníeh (§§ 38 a 39 ob.
hor. zák.) proveden, dokud toto ministerstvo ne
dalo k oné transakci svého souhlasu.

§ 4.
Zápis převodu kuksů s dosavadního na jiného
majitele v knize těžařské (§ 142 ob. hor. zák.) smí
revírní báňský úřad provést! jen, svolí-li k tomu
ministerstvo veřejných prací.
I
§ 5.
Zápisy do knih kutebníeh a těžařských o pře
vodu majetku kuteb nebo kuksů, které se mají
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sláti na základě smluv datovaných před účinností
tohoto nařízení, jsou nepřípustný bez svolení vy
hrazeného v §§' 3 a 4.

v Podkarpatské Rusi báňský komisariát, a kde
není zvláštního báňského kořnisariátu, báňský
kapiíanát.

§ 6.

§ 9.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus platí
toto ustanovení, pokud jinými ještě platnými na
řízeními nestala se tam opatření příkřejš+r

Ministru veřejných prací se ukládá, aby toto
nařízení provedl v dohodě s ministrem spravedl
nosti a vnitra.
Tusar v. r.

§ 7.
Toto nařízen! nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a platí nejdéle do konce roku 1921.
,

§ 3.

Kde se mluví v tomto nařízení o revírním
báňském úřadě, rozumí se jím na Slovensku a

Švehla v. r.
Dr. Engliš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Johanis v. r.

Sonntág v. ř.
Dr. Meissner v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenskv v. r.
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