Obec Smolník
Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1
OZNÁMENIE
O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Váš list/zo dňa
10Er/357/2014

Naše číslo
205/2019

Vybavuje/linka
Kluknavská
053/4897201

Smolník
6.8.2019

Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje
Petra Toplanského, bytom Smolník,
že mu bola doručená písomnosť na adresu Peter Toplanský, 055 66 Smolník, ktorá je uložená
v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať do 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

Potvrdenie o dobe zverejnenia:
Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 7.8.
7.8.2019 do 22.8.2019

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1
OZNÁMENIE
O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Váš list/zo dňa

Naše číslo
OcÚSM/196/2018

Vybavuje/linka
Kluknavská
053/4897201

Smolník
28.9.2018

Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje
Imricha Bavoľara, bytom Smolník,
že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar 055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od
vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

Potvrdenie o dobe zverejnenia:
Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od
28.9.8.2018 do 15.10.2018

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1
OZNÁMENIE
O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Váš list/zo dňa

Naše číslo
OcÚSM/255/2018

Vybavuje/linka
Kluknavská
053/4897201

Smolník
27.11.2018

Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje
Lýdiu Sasákovú, bytom Smolník,
že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar 055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od
vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

Potvrdenie o dobe zverejnenia:
Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od
28.9.8.2018 do 15.10.2018

