
KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 
SOCIÁLNY A SPRÁVNY ODBOR – REFERÁT EVIDENCIE 

SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY – LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 
RÉSZLEG 

Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno 
Číslo – Iratszám: 56266/48999/OEV/2013                                   Komárno  03.09.2013 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszüntetésér ől 

 

 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 03.09.2013  
záznam trvalého pobytu občana 

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 2013.09.03.-i hatállyal megszünteti az 
alábbi személy állando lakhelyének bejegyzését 

Meno - Név Dátum narodenia – Születési dátum 
Peter Lakatos 09.07.1983 
Tomáš Lakatos 15.05.1966 
Magdaléna Lakatošová 01.05.1968 
Nikolas Lakatos 19.08.1993 
Denisa Lakatošová 02.03.1999 
Klaudia Lakatošová 31.07.2009 

 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 említett személy nincs használati joga az eddigi állandó 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. 
 

Na úradnú tabuľu – A hivatali táblára 
vyvesené dňa - kifüggesztve: 03.09.2013 
zvesené dňa - levéve  
Telefón  035/ 2851 304 Fax  035/ 7702 703 E mail  saso@komarno.sk Internet  www.komarno.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL 
SOCIÁLNY A SPRÁVNY ODBOR – REFERÁT EVIDENCIE 

SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY – LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI 
RÉSZLEG 

Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno 
Číslo – Iratszám: 56264/48998/OEV/2013                                   Komárno  03.09.2013 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 
Értesítés állandó lakhely megszüntetésér ől 

 

 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 03.09.2013  
záznam trvalého pobytu občana 

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 2013.09.03.-i hatállyal megszünteti az 
alábbi személy állando lakhelyének bejegyzését 

Meno - Név Dátum narodenia – Születési dátum 
Zuzana Menteová 07.01.1981 

 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 említett személy nincs használati joga az eddigi állandó 
lakhelyének címén található lakáson. Az új állandó lakhelyének címe Komárom Város. 
 

Na úradnú tabuľu – A hivatali táblára 
vyvesené dňa - kifüggesztve: 03.09.2013 
zvesené dňa - levéve  
Telefón  035/ 2851 304 Fax  035/ 7702 703 E mail  saso@komarno.sk Internet  www.komarno.sk 
 
 


