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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

 
Hviezdoslavova 40, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

 

 

  

Číslo: NM3/ÚPSVR_PMY/SOC/2022/27356                          V Novom Meste nad Váhom 08.06.2022 

 

 

Vybavuje: Ing Stehlíková Ivana  

Prevzala: Mgr. Eva Cablková (opatrovník)  

Dňa: 08.06.2022 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „úrad“) v súlade s § 26 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou oznamuje, že 

nakoľko je potrebné doručiť pani:  Iryne Pidmalivskej, naposledy bytom: Vrbovce 836, 906 06 Vrbovce  

rozhodnutie úradu č. NM3/ÚPSVR_PMY/SOC/2022/27987-4 zo dňa 06.06.2022, ktorým sa odníma 

pomoc v hmotnej núdzi a pobyt pani: Iryny Pidmalivskej úradu nie je známy, na obhajovanie jej práv pri 

doručovaní tohto rozhodnutia úradu, jej úrad ustanovil rozhodnutím č. 

NM3/ÚPSVR_PMY/SOC/2022/27987  zo dňa 06.06.2022 opatrovníka v osobe Mgr. Evy Cablkovej, 

zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom.  

 

Touto verejnou vyhláškou sa vykonáva doručenie podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov.   

  

                                                                                        

 

 

 

 Mgr. Roman Vajaš, MBA 

                                                                                   riaditeľ úradu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli úradu a zároveň zverejnené na webovej stránke úradu dňa: 13.06.2022 

 

Zvesené dňa: 
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