
 
                              

Obec Čierny Brod 
Obecný úrad č. 1 
Ohlasovňa 
925 08  Čierny Brod 

 
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu 
 
Meno a priezvisko žiadateľa/ov :    1) ..................................................................... 
(vlastníka/ov, navrhovateľa/ov)              Dátum nar.: ......................................................  
                            bytom: ............................................................. 
  

                                                           2) ...................................................................... 
                                                 Dátum nar.: .......................................................  

                 bytom: .............................................................. 
 

Týmto žiadam/e ohlasovňu o zrušenie trvalého pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f  /d) až g) podľa 
skutočnosti/ zákona č. 500/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu 
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov 
 
občanovi/om: 

 
1) ............................................................................................................................................ 

 
2) ............................................................................................................................................ 

 
           3) ............................................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) 
     
Zdôvodnenie  žiadosti: som/sme vlastníkom/mi rodinného domu v obci Čierny Brod pod súpisným č. 
.............,  postavenej na parc. č. .................., ved. na LV č. .............. a nechcem/e mať nič spoločné 
s hore uvedenou/ými   osobou/ami,  ktorý/í  je/sú  prihlásený/í  na trvalý pobyt pod súpisným č. 
............. Uvedená/é   osoba/y   nemá/ajú  k  budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, nie je/sú 
vlastníkom/mi,  spoluvlastníkom/mi ani  nájomcom/ami  budovy.   
 
Žiadateľ/ia  na podporu zdôvodnenia žiadosti o zrušenie TP predložil/i tieto dokumenty: 
1) Občiansky preukaz č.: .......................................................................................... 
2) List vlastníctva č.: ........................... 
 
 
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov svojim podpisom 
vyjadrujem súhlas Obci Čierny Brod, 925 08  Čierny Brod 1, IČO: 00305880 na spracúvanie a uchovávanie 
mojich osobných  údajov na vymedzený účel a za účelom evidencie mojej žiadosti s prílohami,  v tomto rozsahu:  
titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., dát. nar., č. LV, parc. č., č. GP. Doba platnosti súhlasu: v súlade 
s registratúrnym plánom obce. Súhlas je platný až do písomného odvolania. 
 
  
 
               .............................................................................. 

          podpis žiadateľa/ov, všetkých spoluvlastníkov 
 
 
 



Navrhovateľ (navrhovatelia) na podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie predložil (predložili) tieto 
dokumenty:  
 
1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 
2. List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace  
3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a  
    Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.  
4. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva  
5. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy  
6. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a    
    Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.  
7. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní  
8. Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný,  
    vedome pozmenený alebo cudzí doklad  
9. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby  
10. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú  
11. Dohodu o ukončení nájmu  
12. Iné (uveďte aké)  
 

(Uveďte iba tie dokumenty, ktoré skutočne predkladáte). 
_________________________________________________________________________________ 

 
Záznam ohlasovne 

 
Ohlasovňa pobytu v Čiernom Brode na návrh občana/ov, oprávneného/ích užívať budovu alebo jej časť 
alebo vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti 
 
1) .............................................................................................................................................................. 
2) .............................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu občana, vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov) 
 
a na základe predloženého dokladu (predložených dokladov), zrušil trvalý pobyt občanovi (občanom): 
 
1) .............................................................................................................................................................. 
2) .............................................................................................................................................................. 
3) ..............................................................................................................................................................   

           (uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia) 
 

dňom ........................  podľa § 7 ods. 1 písm. ..........  (uveďte podľa skutočnosti písm. d) až g) zákona č. 
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z.z.  
 
 

Miestom nového trvalého pobytu je obec ČIERNY BROD 
 
 
V Čiernom Brode, dňa .............................. 
                           
                                                                   
 
                              
 
                                                                                                ............................................................... 
        Pečiatka a podpis zamestnanca ohlasovne 
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