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' § 25.

Účetnictví a pokladna revírní rady bndtež 
vedeny rozličnými osobami. Představenstvo re
vírní rady zařídí spoluzávěru pro peněžní hoto
vosti a postará se o zabezpečení jmění proti 
ztrátě a zpronevěře.

K § 21 zákona.

§ 26.
Pevírní rada usnese se jednoduchou většinou 

na stanovách vypracovaných podle vzoru stanov, 
vydaných ministeřstvem veřejných prací.

Stejně se usnáší na změně stanov. Do stanov 
revírní rady ve větších revírech může býtí při- 
ja'.p ustanovení, že se pro zřízeneckou radu zřídí 
zvláštní kancelářské oddělení.

Stanovy i jejich změny schvaluje báňské hejt
manství, z jehož rozhodnutí jest možno odvolali 
se k ministerstvu veřejných prací.

v Podkarpatské Rusi báňský komisariát, a kde 
není zvláštního báňského komisariátu, bánský 
kapitanát.

Působnost báňského (horního) hejtmanství 
podle zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. 
a n., a podle tohoto nařízení obstarávají v těchto 
územích báňské kapi.tanáty; pokud báňský kapi
tanát obstarává působnost báňského revírního 
úřadu, je proti jeho rozhodnutí přípustný rekurs 
(§ 26 uvedeného zákona) k ministerstvu veřej
ných prací.

K čl. II. zákona.

Ustanovení tato nabývají účinnosti dnem sta
noveným pro úč'nnosti zákona ze dne 25. února 
1920, č. 144 Sb. z. a n.

Provedení jejich přísluší ministerstvu veřej
ných prací.

K § 22 zákona.

Návrhy zákonů týkajících se úpravy horni
ckého provozu technického, úpravy sociálních, po
měrů zaměstnanců při hornictví, úpravy právních 
poměrů hornictví samého i jeho vztahu k osobám 
i oborům jiným sděleny buďtež s revírními ra
dami předem. Revírní rada podá o každém tako
vém návrhu v ustanovené Ihůtě svůj posudek.

Švehía v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Babrnsan v. r.
Dr. Engíiš v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.

Stříbrný v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenskv v r, 
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

K § 23 zákona.

§ 28.
K převodu jmění, náležejícího II. skupinám 

bánských společenstev, zplnomocní představen
stvo zvláštní výbor, jenž po vyšetření stavu to
hoto jmění podá valnému shromáždění příslušné 
návrhy.

Rozhodnutí stane se ve schůzi revírní rady 
dvoutřetinovou většinou a podléhá zvláštnímu 
schválení báňského hejtmanství.

K § 26 zákona.

§ 29.

Schůze revírní rady jest včas oznámili re
vírnímu báňskému úřadu (§ 17 nař.), jenž vyko
nává státní dohled nad revírní radou dle ustano
vení §u 16 tohoto nař.

§ 30.
Kde se mluví v tomto nařízení o revírním 

báňském úřadě, rozumí se jím na Slovensku a

Čís. 435.

Vyhláška ministers va financí ze dne 
12. července 1920

o tom, že se vydávají kolkové známky v hodno
tách po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč.

Počínajíc 10. červencem 1920 dávají se do 
obchodu kolkové známky hodnot po 30 Kč, 40 Kč 

| a 50 Kč tvaru a úpravy, jež jsou stanoveny pro 
! kolky korunové nařízením ministerstva financí ze 

dne 22. prosince 1918, čís. 86 Sb. z. a n„ pokud se 
týče nařízením ministerstva financí ze dne 
16. ledna 1919, čís. 27 Sb. z. a n.

Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.


