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123.

Vládní nařízení 
ze dne 20. srpna 1930

o vlajce vojenských plavidel československé 
republiky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 
Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení 
o státní vlajce, státních znacích a státní pe
četi :

§ I-
-(i) Vojenská plavidla československá nesou 

vlajku, která se skládá ze spodního pole čer
veného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut 
od žerdi ke středu modrý klín; přední vrchní 
roh vlajky je pokryt malým státním znakem.

3říloha (2) Poměr jednotlivých částí této vlajky 
jest patrný z obrazce připojeného v příloze.

124.
Nariadenie

krajinského prezidenta v Bratislavě 
zo dňa 11. juna 1930,

ktorým sa v platnost’ uvádza všeobecný vý
povědný a stahovací poriadok pre Slovensko.

Na základe § 2, odst. 1., .zákona zo dňa 30. 
juna 1926, č. 125 Sb. z. a n., o úpravě niekto- 
rých lehot pri smlúvach nájemných, vydává 
krajinský prezident v Bratislavě v dohodě 
s prezidentom vrchného sudu v Bratislavě a 
v dohodě s prezidentom vrchného súdu v Ko- 
šiciach tento výpovědný a stahovací poriadok 
pre všetky obce Slovenska, čítajúc v to aj 
mestá so sriadeným magistrátem Bratislavu 
a Košice.

§ 1.
Tento výpovědný a stahovací poriadok len 

potial’ platí, pokial’ sa stránky výslovné ne
smluvily na inom.

§ 2.

Tento výpovědný a stahovací poriadok 
vztahuje sa na všetky přena jaté věci nemovité 
alebo zákonom za nemovité přehlášené okrem 
pozemkov prenajatých k účelom zemědělským 
a platí nie len pre nájmy bytov, ale tiež pre 
nájmy dielni, sklepov, živnostenských a ob
chodných miestností, skladišť, pivnic, stajní 
a miestností na povale a kdekotvek inde.

§ 3.
Pravidelné obdobia nájomné sú: obdobie 

januárové trvajúce od 1. januára do 31. 
marca, obdobie aprílové, trvajúce od 1. apríla 
do 30. júna, obdobie júlové, trvajúce^ od 1. 
júla do 30. septembra a obdobie októbrové, 
trvajúce od 1. októbra do 31. decembra.

§2.

Ministr národní obrany ^ vydá předpisy 
o vlajkách hodnostních, služebních a vojen
ských vlajkách signálních a jich používání a 
bližší předpisy k provedení tohoto nařízení.

§3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede je ministr národní obrany.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Dostálek v. r.
Dr. Engliš v. r. Bradáč v. r.
Dr. Meissner v. r. Bechyně v. r.
Dr. Matoušek v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Slavik v. r., 
též za ministra Dr. Viškovského.
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§ 4.
(1) Nájemné třeba pravidelné zaplatit’ 

najneskoršie 1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. 
októbra štvrťročne vopred.

(2) Pripadne-li tento deň na nedel’u, alebo 
všeobecný sviatok, predlžuje sa platobná le- 
hota do 5. hodiny popol. následujúceho robot- 
ného dna.

§ 5-
(1) Výpověď smlúv nájemných musí byť 

daná ústné alebo písomne v době medzi 1. až
8. januárom včetne, alebo medzi 1. až 8. aprí- 
lom včetne, alebo medzi 1. až 8. júlom včetne, 
alebo medzi 1. až 8. októbrom včetne.

(2) Výpověď može byť daná len štvrťročne, 
t. j. tak, aby miestnosť vyprázdněná bola 
v lehote sťahovacej, ktorá po vypršaní lehoty 
výpovednej bezprostredne následuje.

(s) Včas daná výpověď nabýva účinnosti 
posledného dňa příslušného kalendárneho 
štvrťročia, tedy 31. marca, 30. júna, 30. sep- 
tembra a 31. decembra.

(4) Výpovede dané před počiatkom lehoty 
výpovednej nesniú byť len z tohoto dovodu 
zamietnuté.

(s) Deje-li ša výpověď písomne, musí byť 
tomu, komu má byť daná, v lehote pře danie 
výpovědi aj skutočne doručená.

§ 6.

(4) Nájomné miestnosti třeba vyprázdnit’ 
a odovzdať tak, aby novému nájemcovi už 
deviaty deň po uplynutí výpovednej lehoty 
o 12. hod. poludňajšej mohlo byť na jeho žia- 
dosť poskytnuté primerané miesto na slože- 
nie jeho movitého majetku.

(2) Nájomca objektu o 2 až 3 miestno- 
stiach povinný je novému nájemcovi přene
chat’ od 9. dňa nájemného termínu jednu 
miestnosť, pri objekte o 4 až 5 miestnostiach 
2 miestnosti a pri viac ako 5 miestnostiach 
polovicu.

(3) úplné vyprázdněme nájemného před
mětu musí byť štrnásteho dňa po uplynutí 
výpovednej lehoty do 12. hodiny poludňajšej 
ukončené.

§ 7.

ňovacia až do poludnia (12. hod.) nasledujú- 
ceho všedného dňa.

(2) Bol-li predmet nájemný úplné vyprázd
něný před uplynutím niektorej tu stánovenej 
lehoty, nech je pronajimatelovi odevzdaný, 
akonáhle doba nájomná vypršala.

§ 8.

(i) Po danej výpovědi alebo po zrušení 
nájomnej smlúvy súdom je nájomca povinný 
až do odovzdania predmetu dovolit’, aby ten, 
kto miení vypovedanú vec nemovitú najat’, si 
ju prehliadol avšak len v robotných dňoch 
medzi 10. a 12. hodinou poludňajšou a medzi 
3. a 5. hodinou odpoludňajšou. V iných hodi
nách je třeba dohody s dosavádnym nájom- 
com. Kto mieni vypovedaný predmeť najat, 
musí byť pri přehliadke sprevádzaný prena- 
jimatelom, alebo jeho zástupcem a nájomca 
nesmie byť touto prehliadkou zbytočne vyru
šovaný.

(2) Nemóže-li nájomca pri přehliadke byť 
přítomný, má označit’ pronajimatelovi svojho 
zástupců, bývajúceho v tom istom dome, 
alebo jeho súsedstve, ktorý by pečovaly to, 
aby prenájomná vec nemovitá mohla byt pre- 
hliadnutá.

(1) Tento výpovědný a stahovací poriadok 
nabýva platnosti dňom 1. januára 1931.

(2) Tým istým dňom pozbývajú platnosti 
dosavádne výpovědné a sťahovacie poriadký, 
platné pre jednotlivé obce Slovenska.

'(s) Po 1. januáru 1931 nasledujúce výpo
vede musia sa stať podlá ustanovenia § o to
hoto nariadenia.

Za krajinského prezidenta:

Országh v. r.

12S,

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 26. srpna 1930

o počátku účinnosti železničních mezinárodních 
úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku 

s Tureckem.

(i) Pripadne-li posledný deň určený na 
vyprázdnenie na nedelu alebo všeobecný 
sviatok, predlžuje sa každá lehota vyprazd-

Ministerstvo železnic, po dohodě^s minister
stvem zahraničních věcí, vyhlašuje podle


