
Oznámenie o uložení zásielky  
        

    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                                Štefan  Macho,  nar.1955 

     Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 

v lehote od  28. 11. 2018   do  13. 12. 2018. 

Dátum vyvesenia: 28. 11. 2018 
Číslo spisu: 5238/2018 



Oznámenie o uložení zásielky  
        



    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                                Jaroslav Ščury,  nar.1969 

     Zásielky si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 

v lehote od  02. 10. 2018   do   17. 10. 2018. 

Dátum vyvesenia: 02. 10. 2018 
Číslo spisu: 4460/18, 4461/18 

Oznámenie o uložení zásielky  
        

    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                                 Martina Reguliová,  nar.1975 

     Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 

v lehote od  02. 10. 2018   do   17. 10. 2018. 

Dátum vyvesenia: 02. 10. 2018 
Číslo spisu: 4462/2018 



Oznámenie o uložení zásielky  
        

    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                                 Miroslav Garaj,  nar.1984 

     Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 

v lehote od  21. 09. 2018   do   08. 10. 2018. 



Dátum vyvesenia: 21. 09. 2018 
Číslo spisu: 4291/2018 

Oznámenie o uložení zásielky  
        

    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                               ANTON   ŠNEGOŇ,  nar.1960 

     Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 

v lehote od  21. 09. 2018   do   08. 10. 2018. 

Dátum vyvesenia: 21. 09. 2018 
Číslo spisu: 4290/2018 

Oznámenie o uložení zásielky  
        

    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov 
oznamujeme uloženie zásielky pre adresáta: 

                                               MARIÁN  HRUŠKA,  nar.1973 

     Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca , II. poschodie, č. dv. 215 



v lehote od  24. 09. 2018   do   09. 10. 2018. 

Dátum vyvesenia: 24. 09. 2018 
Číslo spisu: 4292/2018 




