
  OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

      Občianka :          Viera  MIKOVÁ-  nar. 1981 

        

                  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženie  zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 

obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 20.06.2022-04.07.2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

     Občianka :          Viera  MIKOVÁ-  nar. 1981 

        

                  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženie  zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 

obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 15.04.2021-30.04.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

  OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

     Občianka : Milan Miko  nar.1980, Viera  MIKOVÁ-  nar. 1981 

        

                  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženie  zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 

obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 18.02.2021-05.03.2021 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

         Občianka : Viera  MIKOVÁ-  nar. 1981 

                  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženie  zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 

obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 01.02.2021-15.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

    Občan: Melánia Karalová – nar.13.12.2002 

   Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom 

úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 01.10.2020-15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

  OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

    Občan: Viera Miková – nar. 1981 

   Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže oznámenie  o uložení zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia 

na obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 01.10.2020-15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

  OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

    Občan: Viera Miková – nar. 1981 

   Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže oznámenie  o uložení zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia 

na obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 27.10.2020-11.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

  OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI 

 

        Občan: René MIKO- nar.2002, Milan MIKO – nar. 1982 

                  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Krajnej Poľane 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Krajná Poľana (pobyt bezdomovca), doručuje sa 

písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z. z. 

Adresát si môže uloženie  zásielky prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 

obecnom  úrade Krajná Poľana v úradných hodinách: 

   PO: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   UT: 08:00-12:00 12:30-15:30 

   ST: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   ŠT: 08:00-12:00  12:30-15:30 

   PI: 08:00-12:00  12:30-15:30 

 

   Toto oznámenia sa vyvesuje po dobu 15 dní 

    Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu  Krajná Poľana  a na webovej 

stránke obce www.krajnapolana.webnode.sk od 20.11.2020-06.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajnapolana.webnode.sk/


 

 


