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V exekučnej veci oprávneného: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava proti povinnému:
Beáta Basárová, nar. 25.2.1977, v súlade s § 5 zák. Č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Vás žiadame o doručenie
písomnosti súdu, ktoré Vám v prílohe zasielame, aby ste ho doručili povinnému: Beáta
Basárová, nar. 25.2.1977, spôsobom v mieste obvyklým, pretože povinný má podľa výpisu z
Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici hlásený pobyt bezdomovca vo Vašom meste.

Podľa ustanovenia § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený
podľa § 7 ods. l písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4,
sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade
občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8
písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného
úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov
verejnej správy a iných štátnych orgánov ana účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je
povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť
prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byt' doručená písomnosť.
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