
MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 

SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - Oddelenie evidencie obyvateľstva a budov 
SZOCIÁLIS ÉS KÔZIGAZGATÁSI F Ó O S Z T Á L Y -

LAKOSSÁG- ÉS ÉPÚLETNYILVÁNTARTÁSI RÉSZLEG 
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno  

Číslo-/ratózáw 45443/48995/OSaUB/2016 Komárno 21.04.2016 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés áltandó lakhely megszuntetéséról 

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 21.O4.2016 
záznam trvalého pobytu občana 

A Komáromi Városi Hivatat lakhelybejelentóje a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. tôrvénnyel teljes szôvegu, a Szlovák Kôztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentéséról és a Szlovák Kôztársaság lakosságnyilvántartásról szóió 253/1998 sz. 
tôrvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2016.04.21 .-i hatáilyal megszúnteti az 
alábbi személy állando lakhelyének bejegyzését 

j Meno - Név Dátum narodenia - Szuletési dátum 
| Diana Krátka 03.01.1996 
| Sílvia Krátka 06.10.1973 
| Vladisláv Krátky 28 .01.1965 

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

A tulajdonos kijelentése alapjän az említett személy nincs használati joga az eddigi éfían 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. 
Na úradnú tabuľu - A hivatali táblára 
vyvesené dňa - kifuggesztve: 21.04.2016 
zvesené dňa - levéve 
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MESTSKY URAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 

SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - Oddelenie evidencie obyvateľstva a budov 
SZOCIÁLIS ÉS KÔZIGAZGATÁSI FÓOSZTÁLY -

LAKOSSÁG- ÉS ÉPULETNYILVÁNTARTÁSI RÉSZLEG 
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno 

Číslo-Iratszám 45451/48996/OSaUB/2016 Komárno 21.04.2016 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszuntetéséról 

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 21.04.2016 
záznam trvalého pobytu občana 

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentóje a lakás tulajdonosának kérelmére a 
454/2004 sz. tórvénnyel teljes szôvegu, a Szlovák Kôztársaság állampolgárainak 
lakhelybejelentéséról és a Szlovák Kôztársaság lakosságnyilvántartásról szóió 253/1998 sz. 
tôrvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2016.04.21.-i hatállyal megszunteti az 

Meno - Név Dátum narodenia - Szuletési dátum 
Ján Tureček 12.06.1972 

Barbara Turečeková 19.03.1992 

lldikó Turečeková 10.01.1973 

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 személy nincs használati joga az eddigi állandó; 
lakhelyének cimén található lakáson. Az új állandó lakhelyének cime Komárom Város. -£< ̂ ^^^M* 
Na úradnú tabuľu - A hivatali táblára 
vyvesené dňa - kifúggesztve: 21.04.2016 
zvesené dňa - levéve  
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MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 

SOCIÁLNY A SPRÁVNY O D B O R - Oddelenie evidencie obyvateľstva a budov 
SZOCIÁLIS ÉS KÔZIGAZGATÁSI F Ó O S Z T Á L Y -

LAKOSSÁG- ÉS ÉPÚLETNYILVÁNTARTÁSI RÉSZLEG 
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno  

Číslo - Iratszám 45453/48990/OSaUB/2016 Komárno 21.04.2016 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszuntetéséról 

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 21.04.2016 
záznam trvalého pobytu občana 

A Komáromi Városi Hivatal lakhelybejelentóje 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. 
tôrvény 7.§ (1) bekezdésének f) pontja értelmében 2016.04.21.-i hatállyal megszunteti az 
alábbi személy állandó lakhelyének bejegyzését 

\ Meno - Név Dátum narodenia - Szuletési dátum 
Šimon Rafael 11.07.1981 

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 személy nincs használati joga az eddigi álland/^^^ N 

lakhelyének cimén található lakáson. Az új állandó lakhelyének cime Komárom Város. 
Na úradnú tabuľu — A hivatali táblára /} 
vyvesené dňa - kifuggesztve: 21.04.2016 
zvesené dňa - ievéve / 
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