
Návrh na zrušenie trvalého pobytu 
 

 

 

Navrhovateľ 

(uveďte údaje o navrhovateľovi zrušenia trvalého pobytu) 

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ........................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................. 

a 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese 

trvalého pobytu za všetkých navrhovateľov). 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

podáva/podávajú návrh na zrušenie trvalého pobytu 

podľa § 7 ods. 1 písm. ............... zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(uveďte príslušné písmeno § 7 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, na základe ktorého žiadate 

zrušenie trvalého pobytu) 

občanovi 

(uveďte údaje o občanovi, voči ktorému podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu) 

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................. 

a 

(ak je občanov, voči ktorým podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu viac, uveďte údaje 

o ich mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese trvalého pobytu) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

a žiada/žiadajú ohlasovňu pobytu o zrušenie jeho/ich trvalého pobytu. 

 

 

 

 

 



Odôvodnenie návrhu na zrušenie trvalého pobytu 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

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 

3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a  

§ 705a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

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 č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

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. 

 

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 253/1998 Z. z. 

o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti 

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú 

uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú 

zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, 

právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 

podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  

písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne  

alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov 

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 

 

 

 

V Senici, dňa ................................. 

 

 

     

 

       ............................................ 

              podpis 
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mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
https://gdpr.somi.sk/index.php?id=80

