
Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 
v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko žiadateľa (1)

Dátum narodenia Číslo OP

 

Adresa trvalého pobytu

Meno a priezvisko žiadateľa (2)

Dátum narodenia Číslo OP

 

Adresa trvalého pobytu

Údaje o občanovi, ktorému sa ruší záznam o trvalom pobyte 
podľa § 7 Zákona č. 253/1998 Z. z. 

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu
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Prílohy:
- Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo vydané
- Dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM, ak bolo vydané
- Rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané
- Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané
• Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželovi/manželke a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka

Informovanie o spracúvaní osobných údajov 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@modra.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ – Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to 
osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať 
osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobit-
ným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 

Práva žiadateľa
• žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť 

údajov,

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému 
orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dátum

Podpis
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