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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 lehota do 5. hodiny popol. následujúceho robotného dna.

ňovacia až do poludnia (12. hod.) nasledujúceho všedného dňa.
(2) Bol-li predmet nájemný úplné vyprázd
něný před uplynutím niektorej tu stánovenej
lehoty, nech je pronajimatelovi odevzdaný,
akonáhle doba nájomná vypršala.

§ 5(1) Výpověď smlúv nájemných musí byť
daná ústné alebo písomne v době medzi 1. až
8. januárom včetne, alebo medzi 1. až 8. aprílom 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. septembra 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.

§

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 nájomcom. Kto mieni vypovedaný predmeť najat,
musí byť pri přehliadke sprevádzaný prenajimatelom, 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 prehliadnutá.

(1) Tento výpovědný a stahovací poriadok
nabýva platnosti dňom 1. januára 1931.
(2) Tým istým dňom pozbývajú platnosti
dosavádne výpovědné a sťahovacie poriadký,
§ 6.
platné pre jednotlivé obce Slovenska.
(4) Nájomné miestnosti třeba vyprázdnit’
'(s) Po 1. januáru 1931 nasledujúce výpo
a odovzdať tak, aby novému nájemcovi už vede musia sa stať podlá ustanovenia § o to
deviaty deň po uplynutí výpovednej lehoty
o 12. hod. poludňajšej mohlo byť na jeho žia- hoto nariadenia.
dosť poskytnuté primerané miesto na složeZa krajinského prezidenta:
nie jeho movitého majetku.
Országh v. r.
(2) Nájomca objektu o 2 až 3 miestnostiach povinný je novému nájemcovi přene
chat’ od 9. dňa nájemného termínu jednu
miestnosť, pri objekte o 4 až 5 miestnostiach
12S,
2 miestnosti a pri viac ako 5 miestnostiach
polovicu.
Vyhláška ministerstva železnic
(3) úplné vyprázdněme nájemného před
ze dne 26. srpna 1930
mětu musí byť štrnásteho dňa po uplynutí
o
počátku
účinnosti železničních mezinárodních
výpovednej lehoty do 12. hodiny poludňajšej
úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku
ukončené.
§ 7.
(i) Pripadne-li posledný deň určený na
vyprázdnenie na nedelu alebo všeobecný
sviatok, predlžuje sa každá lehota vyprazd-

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

Sbírka zákonů a nařízeni, č. 82©. a 127.

§ 1 (i) vládního nařízení ze dne 17. července
1928, č. 143 Sb. z. a n., a s odkazem na § 1 (i)
zákona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z.
a n.:
Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po že
leznicích (M. Ú. Z.), č. 140Sb. z. a n. z r. 1928,
a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících
a zavazadel po železnicích (M. ú. C.), č. 142
Sb. z. a n. z r. 1928, nabyly účinnosti ve styku
s Tureckem dnem 3. července 1930.
Vyhláškou touto se doplňují vyhlášky mi
nisterstva železnic ze dne 20. září 1928, č. 164
Sb. z. a n., a ze dne 2. února 1929, č. 17 Sb.
z. a n.
Mlčoch v. r.

127.
Viádní nařízení
ze dne 11. září 1930,
kterým se stanoví celní přirážky k celním saz
bám na některé druhy obilí, na mouku a mlýn
ské výrobky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 72
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby za
vedla celní přirážky k celním sazbám u někte
rých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků,
a jímž se zakazuje chemická úprava mouky:
§ IK celním sazbám s. č. 23, 24, 25, £6 a 33
československého celního sazebníku, uvedeným
ve čl. I. a II. zákona ze dne 22. června 1926,
č. 109 Sb. z. a n., zavádějí se až na další tyto
celní přirážky:
Saz.
číslo

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dns 3. září 1930
o dohodě o některých íariíikachích otázkách
mezi československou republikou a Německém.
Dohoda o některých, tarifikačních otázkách
mezi československou republikou a Německem,
sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929
a uvedená v prozatímní platnost vládní vy
hláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.,
byla po vyslovení souhlasu Národním Shro
mážděním presidentem republiky ratifikována
dne 24. července 1930, čímž nabyla mezi
národní působnosti.
Dr. Beneš v. r.
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Celní
přirážka:

23...Pšenice, souržice, špálda. . . 25'— Kč
24. '"žito
..................................... 50'— Kč
25. Ječmen......................................36'— Kč
26. Oves......................................34'— Kč
33. Mouka a mlýnské výrobky . . 65'— Kč.
Celní přirážky stanovené vládním nařízením
ze dne 20. srpna 1930, č. 115 Sb. z. a n., se zá
roveň zrušují.
§ 3.
Nařízení nabude účinnosti pátým ctném po
vyhlášení. Provede je ministr financí.
Udržal v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškoýský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Csech v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Spina v. r.
Mičoeh v, r,
Becřsyně v. r.
Bostálek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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