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Vec: Žiadost' o doručenie zásielky.
Okresný súd Banská Bystrica, vo veci vedenej pod spisovou značkou 32PlI29l2021 Vás
zdvorilo ž i a da o doručenie pripojenej zásielky

Monika Grešková. nar.28.02.1970. trvale bvtom Slovenská Dupča
Zároveň Vás súd žiada oznámiť, ak Vám je to znžtne, či sa pani Monika Grešková,
narodená 28,02.1970 zdržiavana územíobce Slovenská IJupča.
Podťa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z., občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podťa § 7 ods.
I písm. d) až g) a hor!, sa nemóže prihlásiť na trvalý pobyt podťa § 3 alebo 4, sa móže prihlásiť na
trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, V takom prípade občan predkladá iba doklad

podťa§3ods,8písm.a),akhonemá,dokladpodťa§3ods.8písm.b)aakomiestotrvalého

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 a na
Úěely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spósobom v mieste obvyklým, najmdbzndmením
na Úraďnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená
písomnosť.

Podťa zistení súdu Monika Grešková je bezdomovec, t. j. v súlade s ustanovením § 5
zékona é.25311998 Z. z. ozndmením na úradnej tabuli obce pobytu má bý' upovedomený o tom,
Že mu má bť doruěená písomnosť Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.32Pl129l202l.

Zásielku treba doručiťMonike Greškovej do vlastn;fch ruk. Podpísanúdoručenku
prevzatia žiadane zaslať tunajšiemu súdu k spisovej značke 32Plt29l202l.

s vyznaěeným dátumom

Nedoruěenú zásielku žiadame vrátiť spáť, pokiať je to možné,obratom.
Za spoluprácu Vám ďakujeme.

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca
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