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Mesto Prešov
Mestsl{ý úrad Prešov, odbor služieb pre

občanov

OZNÁMENIE
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm.
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom

25.06.2020 trvalý pobyt

Jozef Adamec, narodený 15.10.1970
(meno, priezvisko a dátum narodenia

občana,

ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov

Prešove
Dňa: 25.06.2020
'

'

Mgr. Katarína Gemáthová
poverená gestorstvom referátu klientskeho centra

Mesto Prešov
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre občanov
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OZNÁMENIE
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podl'a
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom

25.06.2020 trvalý pobyt

Jozef Valenčík, narodený 15.12.1970
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov

Prešove
Dňa: 25.06.2020

.........................................................................................................................................................

Mgr. Katarína Gemáthová
poverená gestorstvom referátu klientskeho centra
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OZNÁMENIE
v

,

,

O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU

Ohlasovňa

pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom

25.06.2020 trvalý pobyt

František Valenčík, narodený 10.09.1968
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov

Prešove
Dňa: 25.06.2020
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Mgr. Katarína Gemáthová
poverená gestorstvom referátu klientskeho centra
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