MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 19.02.2015

OEM-DP-12739/6236/2015-Tr
Ev. í.: 787321

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 4 ods. 1 zákona 5. 563/2009 Z.z. o správe daní (daftovy poriadok) a
o zmene a doplneni niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruCovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomností:
Jan Muráncky

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Starohrská 6155/52, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia:

1978

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Vyzva na zaplatenie dañového nedoplatku OEM-DP-10489/163/2015-Tr zo dña: 09.02.2015
Miesto ulozenia písomností:

Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doru£í správca dañe písomnosf verejnou vyhláSkou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo
sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyldym oznámeme o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den dorucenia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi dorucená.

Dorucovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za dorucenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si moze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v úradnych hodinách.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

2 3. FEB. 2015

Zvescné dña:

podpis

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel'certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 19.02.2015

OEM-DP-12754/6239/2015-Tr

Ev. £.: 725951

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a
o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 daftového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
A dresát písomností:
Viktor Lietavec

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6556/8, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor rok narodenia:

1964

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo ved dañe z nehnutel'ností:
Vyzva na zaplatenie daftového nedoplatku OEM-DP-10092/163/2015-Tr zo dña: 06.02.2015
Miesto ulozenia písomností:

Mestsky úrad Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruóí správca dañe písomnosf verejnou vyhláSkou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo
sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o

mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznafiením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za deft doru5enia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruCená.

Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za doru5enie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Iehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v úradnych hodinách.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto Iehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:
Zvescné dña:

podpis

ÉL

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel'certifikátu 5TN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

