
Návrh na zrušenie trvalého pobytu

PÍsomný návrh  na zrušenie trvalého i)obvtu

Navrhovatel`:

Meno,  prĺezvisko

Adresa trvalého  pobytu

a

Meno,  priezvisko

Adresa trvalého  pobytu

Podl'a § 7 odst.  1  pi'sm

Dátum  narodenia

Dátum  narodenia

podáva /podávajú/ návrh na zrušenie trvalého pobytu

Zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskoršĺch predpisov

/uveďte  pri'slušné  písmeno  §  71  zákona  č.  253/1998 Z.z.  o  hlásenĺ pobytu  občanov SR a  regĺstry

obyvatel`ov SR v znenĺ zákona  č.  454/2002  Z.z.,  na  základe  ktorého  žiadateľ o zrušenie TP/

občanovĺ /om/:

Meno,  prĺezvisko

Meno,  priezvisko

Meno,  priezvĺsko

Meno,  priezvisko

Meno,  prĺezvisko

Adresa  trvalého  pobytu:  Krompachy,

Dátum  narodenia

Dátum  narodenia

Dátum  narodenia

Dátum  narodenia

Dátum  narodenía

a  žiada  /žiadaj.ú/ ohlasovňu  pobytu  o  zrušenie  ich  trvalého  pobytu.

Odôvodnenie  návrhu  na  zrušenie trvalého  pobytu:

Navrhovatel'/navrhovatelia/ na  podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie TP predložil /predložili/

tieto dokumenty:

1.     Občiansky  preukaz alebo  íné  platnÝ doklad totožnosti

2.     Právoplatné  rozhodnutie súdu  o  rozvode manželstva

3.     Dohoda  alebo  právoplatné  rozhodnutie súdu  o vysporiadanĺ  BSM

4.      Rozhodnutĺe súdu  o  narĺadenĺ  neodkladného  opatrenia



5.     Dohoda  alebo  právoplatné  rozhodnutie  súdu  o  obmedzenĺ alebo  zrušení uži'vacieho  práva

6.     lné/uved'teaké/

V  Krompachoch

"p°ASÉnAéMEú§fy§Ad°#Duy'fEhú)°S2ôob]6/S6a79Sfr2ffú:apJrí]av2oS]ú6'aodeoc;ra:eAfiRJz#cDWFCNhíľsôbE:rR,Ós:rsa%úvHa°ní

osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, kĺorým sa zrušuje smerriica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie  o ochrane údaýov)  a so zákonom č.18/20]8 Z.  z.  o ochrane  osobných údajov  a o zmene  a
doplnenĺ niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle

www.osobnyudaj.sk/informovanie,   ako   aj   vo  fyzickej   podobe   v   sídle   a   na   všetkých   kontaktných

miestach  prevádzkovatel'a.

Záznam ohlasovne

Ohlasovňa  pobytu  l(rompachy na  návrh občana, oprávneného  uži'vat` budovy alebo jej čast', alebo

vlastnĺka  alebo všetkých  spoluvlastni'kov  budovy,  alebo jej  častĺ

Meno a  priezvisko:

A  na  základe  predloženého dokladu /predložených  dokladov/,  zrušĺla  trvalý  pobyt  občanovi

/občanom/

Meno a  priezvisko:

Meno a  prĺezvĺsko:

Meno  a  priezvisko:

Meno  a  priezvisko:

Meno a  priezvisko:

podľa  §  7,  odst.  1  pi'sm

Dátum  narodenia:  ....

Dátum  narodenĺa:  ....

Dátum  narodenia:  ....

Dátum  narodenia:  ....

Dátum  narodenĺa:  ....

/uveďte  podl'a  skutočnosti  pi'sm.  d-g,  zákona  č.  253/1998 Z.z.  o  hlásenĺ pobytu  občanov SR  a  registri

obyvateľov SR v znenĺ zákona  č.  454/2004 Z.z./

Miestom  nového trvalého  pobytu je  mesto l(ROMPACHY.

V  Krompachoch,  dňa

Pečĺatka  a  podpis  zamestnanca  ohlasovne


