MESTO LEVICE
Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

Č. OOP-3623/2019

Levice 08.01.2019

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie listovej
zásielky doporučene do vlastných rúk pre adresáta:

Milan Patera, Levice
zásielku si môžete prevziať v budove Mestského úradu Levice, Nám.
hrdinov 1, na L poschodí, č. dv. 42.
Vyvesené:

" 9 "9k 2019

^ RNDr. Ján Krtík v.r.
primátor mesta
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E-mail
harman@levice. sk

Internet
www.levice.sk

ICO

00307203

MESTO LEVICE
Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

Č. OOP-3624/2019

Levice 08.01,2019

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie listovej
zásielky doporučene do vlastných rúk pre adresáta:

Jozef Bencsík, Levice
zásielku si môžete prevziať v budove Mestského úradu Levice, Nám.
hrdinov 1, na L poschodí, č. dv. 42.
Vyvesené:
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RNDr, Ján Krtík v.r.
primátor mesta
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E-mail
harman@levice. sk
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MESTO LEVICE
Nám. hrdinov 1,934 32 Levice

Č. 1/2019

Levice 08.01.2019

Oznámenie o uložení zásielky
v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme
uloženie úradnej listovej zásielky pre adresáta:

Igor Donát, Levice
zásielku si môžete prevziať v budove Mestského úradu Levice, Nám. hrdinov 1, na I.
poschodí, č. dv. 42.
Vyvesené:
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RNDr. Ján Krtík v.r.
primátor mesta

Telefón
+ +421/36/6350245

E-mail
harman@levice.sk
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www.levice.sk
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MESTO LEVICE
Nám. hrdinov I, 934 32 Levice

č. 6/2019

Levice 09. 01. 2019

Oznámenie o uložení zásielky
v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme
uloženie úradnej listovej zásielky pre adresáta:

v

Sengjul Aliji, Levice
zásielku si môžete prevziať v budove Mestského úradu Levice, Nám. hrdinov 1, na I.
poschodí, č. dv. 42.
Vyvesené:
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RNDr. Ján Krtík v.r.
primátor mesta
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MESTO LEVICE
Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

Č. 7/2019

Levice 09. 01. 2019

Oznámenie o uložení zásielky
v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme
uloženie úradnej listovej zásielky pre adresáta:

Branislav Sokol, Levice
zásielku si môžete prevziať v budove Mestského úradu Levice, Nám. hrdinov 1, na I.
poschodí, č. dv. 42.
Vyvesené:
- 9 -01- 2019

RNDr. Ján Krtík v.r.
primátor mesta
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