
MESTSKY ÚRAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 

SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - REFERÁT E V I D E N C I E 
SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY - LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 

RÉSZLEG 
Pevnostny rad 3, 945 01 Komárno  

Císlo - Iratszám 47871/49109/OEV/2015 Komárno 12.06.2015 

Oznámenie o zrusení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről 

Mestsky úrad v Komámé - ohlasovha pobytu na návrh vlastníka bytu podl'a § 7 ods. 
1 písm. f) zákona c. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri 
obyvatel'ov Slovenskej republiky vznení zákona c. 454/2004 Z. z. zrusila dhom 12.06.2015 
záznam trvalého pobytu obcana 

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejeleníője a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. törvénnyel teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentésérői és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. 
törvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2015.06.12.-i hatállyal megszünteti az 
alábbi személy állandó lakhelyének bejegyzését 

Menő - Név Dátum narodenia - Születési dátum 
Tomás Szabó 08.06.1979 

Na základe prehlásenia vlastníka uvedeny obcan nemá uzívacie právo k bytu na adrese 
doterajsieho trvalého pobytu. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Komárno. 

A tulajdonos kijelentése alapján az említett személy nincs használati joga az eddigi állandq^K^ 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. jf) /^frn^p^ 
Na úradnú tabul'u - A hivatali táblára u \Sk, '-'-'C' P, 
vyvesené dna - kifüggesztve: 12.06.2015 / J \%>>,\'••'{ "/ 
zvesené dna - levéve lj_ " •:. • 
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SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - REFERÁT E V I D E N C I E 
SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY - LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 

RÉSZLEG 
Pevnostny rad 3, 945 01 Komárno  

Císlo -Iratszám 47876/49112/OEV/2015 Komárno 12.06.2015 

Oznámenie o zrusení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről 

Mestsky úrad v Komámé - ohlasovha pobytu na návrh vlastníka bytu podl'a § 7 ods. 
1 písm. f) zákona c. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri 
obyvatel'ov Slovenskej republiky vznení zákona c. 454/2004 Z. z. zrusila dnom 12.06.2015 
záznam trvalého pobytu obcana 

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentője a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. törvénnyel teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. 
törvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2015.06.12. -i hatállyal megszünteti az 
alábbi személy állandó lakhelyének bejegyzését 

Menő - Név \ Dátum narodenia - Születési dátum 
Minarcíková Zdenka 04.08.1953 

Na základe prehlásenia vlastníka uvedeny obcan nemá uzívacie právo k bytu na adrese 
doterajsieho trvalého pobytu. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Komárno. 

A tulajdonos kijelentése alapján az említett személy nincs használati joga az eddigi állandó/ :0^.ji^ 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. J\ f*f^^\^t\ 
Na úradnú tabul'u - A hivatali táblára ff :-'-!r> 'njj 
vyvesené dna - kifüggesztve: 12.06.2015 M Vv ; / 
zvesené dna - levéve jj_ 
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SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - REFERÁT E V I D E N C I E 
SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY - LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 

RÉSZLEG 
Pevnostny rad 3, 945 01 Komárno  

Císlo - Iratszám 47876/49112/OEV/2015 Komárno 12.06.2015 

Oznámenie o zrusení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről 

Mestsky úrad v Komámé - ohlasovha pobytu na návrh vlastníka bytu podl'a § 7 ods. 
1 písm. f) zákona c. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri 
obyvatel'ov Slovenskej republiky vzneni zákona c. 454/2004 Z. z. zrusila dnom 12.06.2015 
záznam trvalého pobytu obcana 

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentője a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. törvénnyel teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. 
törvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2015.06.12.-i hatállyal megszünteti az 
alábbi személy állandó lakhelyének bejegyzését 

Menő - Név Dátum narodenia - Születési dátum 
Scheiner Péter 31.01.1947 

Na základe prehlásenia vlastníka uvedeny obcan nemá uzívacie právo k bytu na adrese 
doterajsieho trvalého pobytu. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Komárno. 

A tulajdonos kijelentése alapján az említett személy nincs használati joga az eddigi állandó-
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. 
Na úradnú tabul'u - A hivatali táblára 
vyvesené diía - kifüggesztve: 12.06.2015 
zvesené dna - levéve 
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