
Návrh na zrušenie trvalého oobvtu

Phomnf návrh na zruäenie trvalého pobytu

Navrhovateľ

Meno a priezvisko : ...^../7..ŕ:7.......... ZS?.^Z/^.r^.
Dátum narodenia :....... ŕ ''".......

.kAdresa trvalého nobvtul?
Čfslo OP: ....... Í;.

. *".. --. -*.

podäva nívrh, ktorým íiada ohlasovnu pobytu o zrušenie trvalcho pobytu

občanovi ,

Meno a priezvisko : .. ^imo. ^........ ^.e^^. Q. ^..^
Dátum narodcnia: f

V-.
Adr^a'hvaÍébopobytu:3/Z$2t:^C^^

Cestné vyhlásenie

Vyšsie uvedený navrhovatef týmto éestne vyhlasujem, že osoba ktorej trval^ pobyt žiadam zruäiť
nemá k predmetnej nehnuteFnosti Žiadne užívacie pravo. Zároveň éestne prehlasujem, že väetky
údaje uvádzané v návrhu na zruäenie trvalého pobytu sú pravdivé.

^%
s

miesto a dátum podpis navrhovateľa (ov)

Navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie trvalého pobytu predložil tieto dokumcnty

1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totoznosti;
2. List vlastnictva budovy alebojej casti alebo rozhodnutie o povolenf vkladu;
3. Právoplalné rozhodnutic súdu o rozvode maníelstva;
4. Dohoda alcbo pravoplatné rozhodnutie sudu o vysporiadani BSM,
5. Rozhodnutie súdu o nariadenf neodkladného opatrenia;
6. Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie sudu o obmedzení alebo zruseni užívacieho práva;
7. Iné (uveďtó aké).

V pripade viaceiych osôb uveďle údajc o kaídcj z týchto osôb.
Uvedtc iba tie dokuinenty, ktoré skutocne predicladáte.



Písomný návrh na zrušenie trvalŕho pobytu

Navrhovateľ

Meno , priezvisko : ...̂ ../?..̂ - .... ^d^^^..
Dátum narodenia ;

Adresa trvalého pot)y(u .:.....y.Jht;*.^'",-.".i*,Ä...,...:.
Císln OP: .....,.......*

podäva nivrh, ktorym žiada ohlasovňu pobyŕu o zrusenie (rvalcho pobytu

občanovi

Meno a priezviski

Dátum narodcnia

iezvisko: ..... &'..̂ . ?^........ &M. ^2ŕ'Z'~'..

*wí,

Adrcsa trvalého pnbytu : .... l/y.^. /y. á.....^..S^./ft.^Zŕ>... {/..

Cestné vyhfásenie

Vyssie uvedeny navrfiovatef tymto éestne vyhlasujem, že osoba ktorej trvalý pobyt žiadam zrušiť
nemá k predinetnej nehnuteľnosti žiadne užívacie pravo. Zároveň čestne prehlasujem, že väetky
údaje uvádzané v návrhu na zruäenie trvalého pobytu sú pravdivé.

miesto a
A....-,

podpis navrhovateľa (ov)

Navrhovatcľspolu s návrhom na zrušenie trvalého pobytu predložil ticto dokumenfy

1. Obíiansky preukaz alebo iny doklad totoínosti;
2. List vlastníctva budovy alebojej casti alebo rodlodnulie o povoleni vkladu;
3. Právoplatné rozhodnutic súdu o rozvode manielstva;
4, Dohoda alcbo prävoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadani BSM;
5. Rozhodnutie súdu o nariadeni neodkladného opatrenia;
6. Dohoda alebo pravoplatnc rozhodnutie sudu o obmedzenf alebo zruseni užívacieho práva;
7. Iné (uveďte aké).

V pripade viacerých osôb uvcďle údaje o každej z (ýchto osôb.
'Uveďte iba tie dokumenty, ktoré skutocne predicladite.



Návrli na zrušenie trvalého Dobvtu

Phonin^ návrh na zruäenie trvalého pobytu

Navrhovateľ

Meno . priezvisko: ..... ^/?^_ ^'<r/'^^
Dátuin narodenia .'...... f i(--. ~-..., _."_*..
Adresa trvafého oobvtu : ......,.... >.. ^................. _ .......... -.- ^"
V

Čfslo OP :........... "!. "...,.,......,... "....,... ''*"'..
.
4^ -<>"

podáva nívrh, ktorym žiada ohlasovóu pobytu o zrušenic trvalcho pubytu

obcanovi

. Lť^ /au/ner^ff^í?Meno a prlezvisko:

Dätuin narodcnia:...............1

ÄdrcsatrvaÍéhopobytu':". Z^^.%".'.'^?^Z^^

Cestné vyhlásenie

Vyšsie uvedeny navrhovatef tymto éestne vyhlasujem, že osoba ktorej trval^ pobyt žiadam zruSť
nemá k preámetnejnehnuteľnosti ziadne uži'vacie pravo. Zároveň éestne prehlasujem, ie vSetky
údaje uvádzané v nävrhu na zruäenie trvalého pobytu sú pravdivé.

'd>wwm?iidiif<ti. ii -^.

miesto a dátum' podpis navrhovateľa (ov)

Navrliovateľspolu s návrhom na zrusenie trvalého pobytu prcdložil ticto dokumenfy

1. Občiansky preukaz alebo iný doktad totožnosti;
2. List vlastnictva budovy alebojej casti alebo rozhodnutie o povolcní vkladu;
3. Právoplatné rozhodnutfe súdu o rozvode maníelstva;
4, Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie sudu o vysporiadani BSM;
5. Rozhodnutie súdu o nariadeni neodkladného opatrenia;
6. Dohoda alebo právoplatne rozhodnutie súdu o obmedzeni alebo zrušení uživacieho prava;
7. Iné (uvedte aké).

V pripade viacerých osôb uveďle údajc o každej z lycllto osôb.
Uved'te iba tie dokumenty, ktoré skutočne predkladáte.


