
MESTSKY ÚRAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL

SOCIÁLNY A SPRÁVNY ODBOR - ODDELENIE EVIDENCIE OBYVATEĽSZTVA A BUDOV 
SZOCIÁLIS ÉS KOZIGAZGATÁSI FÓOSZTÁLY - LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 

ÉPÚLETNYILVÁNTARTÁSIOZSTÁLY
________________________Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno_________________________
Číslo - Iratszám 9378/3374/OEV/2019 Komárno 14.03.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu
Értesítés állandó lakhely megszuntetésérôl

Mestský úrad v Komárne - ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 
1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 14.03.2019 
záznam trvalého pobytu občana

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentôje a lakás tulajdonosának kére/mére a 
454/2004 sz. tórvénnyel teljes szôvegú, a Szlovák Kôztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentésérôl és a Szlovák Kôztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. 
tórvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2019.03.14-i hatáliyal megszunteti az 
alábbi személy állandó lakhelyének bejegyzését

Meno - Név
Tibor Farkas

Dátum narodenia - SzUletési dátum
14.02.1973

Na základe prehlásenia vlastníka uvedený občan nemá užívacie právo k bytu na 
adrese doterajšieho trvalého pobytu. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Komárno^

A tulajdonos kijelentése alapján az emiített személynek nines használati joga az eddigj., 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város.
Na úradnú tabuľu - A hivatal! táblára 
vyvesené dňa -kifuggesztve.l4.03.2019
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MESTSKY ÚRAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL

SOCIÁLNY A SPRÁVNY ODBOR - ODDELENIE EVIDENCIE OBYVATEĽSZTVA A BUDOV 
SZOCIÁLIS ÉS KOZIGAZGATÁSI FÓOSZTÁLY - LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 

ÉPÚLETNYILVÁNTARTÁSIOZSTÁLY
______________________ Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno_________________________

Číslo - Iratszám 9379/3376/OEV/2019 Komárno 14.03.2019
Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 

Értesítés állandó lakhely megszuntetésérôl 
Mestský úrad v Komárne - ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 

písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 14.03.2019 
záznam trvalého pobytu občana

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentôje a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. tórvénnyel teljes szóvegú, a Szlovák Kôztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentésérôl és a Szlovák Kôztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. 
tórvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2019.03.14-i hatáliyal megszunteti az 
aiábbi szeméiy áliandó lakheiyének bejegyzését

i Meno - Név f Dátum narodenia - Szuletési dátum
Žofia Janíková I 26.03.1965

Na základe prehlásenia vlastníka uvedený občan nemá užívacie právo k bytu na 
adrese doterajšieho trvalého pobytu. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Komárno.

A tulajdonos kijelentése alapján az emiített személynek nines használati joga az eddigi állan^ 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város.
Na úradnú tabuľu - A hivatal! táblára
vyvesené dňa - kifuggesztve:14.03.2019________________________________________________________________________
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