MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 17.08.2015

OEM-DP-129467/416/2015-La

Ev.C: 0827731

Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, telefón: 4330 237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta uloíenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 2. 582/2004 Z.z. o miestaych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z") a § 4 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. o
správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadoU1) vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku doruíovanic písomností touto verejnou vyhláákou:
Adresát pisomnosti:

Menoapriezvisko:

Irena Ganobéíková

Adresa trvalého pobytu:

Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1971

d'a!§ie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvaí. OEM-DP- 126405/415/2015-La zodña: 05.08.2015

Miesto uíozenia pisomnosti:

Mestsky úrad Banská Bystrica

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

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, doruci písomnosf verejnou vyhláákou podl'a § 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 obvyklym oznámenie o mieste uíozenia pisomnosti s jej presnym oznacením. Obec
potvrdí dobu vyvcsenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruáenia. Doruíovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk..

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uíozenia
zásielky v íase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto [chote ncprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnédna:

8. AUG. ¡

Zvcscné diia:

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici 17.08.2015

OEM-DP-129469/416/2015-La
Ev.í.: 0711471

Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, lelefón: 4330 237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta uloíenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona & 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z") 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 poriadok1) vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku doruCovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:

Meno apriezvisko:

Ing. Pavel Gálus

Adresa trvalého pobytu:

Trieda SNP 1561/41, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1960

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplathi za komitnálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP-126383/415/2015/La zo dña: 05.08.2015

Miesto uiozenia pisomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Aknieje správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou podl'a § 35 dañového poriadku.
DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste uiozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením, Obec

potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk..

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnost9 prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uiozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

18. AUG. 2015

Zvcscnc dña:

7

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKÁ BYSTR1CA
VBanskej Bystrici 17.08.2015

OEM-DP-129472/416/2015-La
Ev.fi.: 0769621
Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, telefón: 4330 237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona í. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z") a § 4 ods. 1 zákona í, 563/2009 Z.z. o
správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ^dañovy poriadokií) vykonáva podl'a

ustanovenia § 35 dañovébo poriadku doruíovanic písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Katarína Garnett

Adresa trvalého pobytu:

Javornícka 6170/33, c\b. 4,974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1983

d'alsie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva fi. OEM-DP- 126395/415/2015/Lazo dña: 05.08.2015

Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské ccntrum - pracovisko oddclenia daní a poplatkov

Écskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnost' verejnou vyhláákou podl'a § 35 dañového poriadku.
DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, 2e obec na ziadost5 správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruííenia. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povaáuje za
doruCenie do vlastn^ch rúk..

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny dcñ tejto lehoty sa povazuje za den doruííenia.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY ÜRAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

? 8. AÜG. 20)5

Zvescnédña:

prttpís

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici 17.08.2015

OEM-DP-129474/416/2015-La
Ev.C: 0740551

Vybavuje: Ing. Marta Lapíñová, telefón: 4330 237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z.") a § 4 ods. I zákona C. 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 dañového poriadku doruCovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Marika GaSparová

Adresatrvalého pobytu:

Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1987

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzvae. OEM-DP- 126392/415/2015-Lazo dña: 05.08.2015

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, dorufií písomnosf verejnou vyhláSkou podl'a § 35 dañového poriadku.
Doruóenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sidla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyktym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posiedny den tejto lehoty sa povazuje za den dorufenia. DoruCovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
dorufenie do vlastnych rúk..

Adresát písomnosti si móZe ulo&nú písomnosf prevziaf v leiiote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto leíiote neprevezme, posiedny den tejto lehoty sa povazuje za den doruecnia.

v.z.

Jár/Nosko

MESTSKY URAO
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dña:

primátor mesta
Banská Bystrica

18. AUG. ZOÍ

Zvcscnc dña:

1

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 17.08.2015

OEM-DP-129479/416/2015-La
Ev. £.: 0713741

Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, telefón: 4330 237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona í. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z."') a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o

správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,tdañovy poriadok") vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku dorufovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:

Renata Galambová

Adresa trvalého pobytu:

Gerlachovská 5026/12, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1962

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunalny odpad:

Vyzvaí. OEM-DP- 126385/415/2015-Lazo dña: 05.08.2015

Miesto ulozenia písomnosti:
Mcstsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddeienia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí pisomnosf verejnou vyhláSkou podl'a § 35 dañového poriadku.

DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledneho pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykl^m oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den dorufienia. Doruíovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
dorucenie do vlastnych rúk..
Adresát písomnosti si m5ze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v íase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú pisomnosf v tejto [chote neprevezme, posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den doruíenia.

v.z.

Ján-Nosko

MESTSKY ÜRAO
BANSKii BYSTRICA

primátor mesta

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-129481 /416/2015-La

VBanskej Bystrici 17.08.2015

Ev.C: 0804401
Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, telefón: 4330 237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulo^enia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z.íl) a § 4 ods. 1 zákona ES. 563/2009 Z.z. o
správe dani (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriado^) vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku doruííovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:

Eubomír Galvánek

Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6381/65, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1983

d'aláie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzva £. OEM-DP-126399/415/2015-Lazo dña: 05.08.2015

Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica

Klicntské centrum - pracovisko oddclenia daní a poplatkov
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídio adresáta, doruCí písomnost' verejnou vyhláákou podl'a § 35 dañového poriadku.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznamenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaáením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledn^ den tejto lehoty sa povazuje za den doruüenia. Doruc'ovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk..

Adresát písomnosti si mó2e ulozenú písomnost1 prevziaf v Ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doru2enia.

v.z.

MESTSKV ÚRAD
BANSKÁ BYSTRiCA

Vyvcscné dña:

Jan/Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

78. AÜ6. 2015

Zvescné dña-

o, : /

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-129483/416/2015-La

VBanskej Bystrici 17.08.2015

Ev. 5.: 0790471
Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, telefón: 4330 237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozcnia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona í. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z.") 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 poriadok1') vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku doruiovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Ádresát písomností:
Meno apriezvisko:

MaroS Galamb

Adresalrvalého pobytu:

Gerlachovská 5026/12, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1982

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosli Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:

Vyzva C. OEM-DP- 126397/415/2015-La zo dña: 05.08.2015
Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nieje spravcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí pisomnosf verejnou vyhláSkou podl'a § 35 dañového poriadku.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym ozna£ením. Obec

potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorufenie do vlastn^ch rúk..

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost' prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, poslednj' den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

v.z.

JánNosko

MESTSKY ÚRAD

primátor mesta
Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

t8.AUG.2M5

Zvescnédña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-129484/416/2015-La

VBanskej Bystrici 17.08.2015

Ev.C: 0724391
Vybavuje: Ing. Marta Lapiñová, tekfón: 4330 237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom popiatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z.11) a § 4 ods. 1 zákona ó. 563/2009 Z.z. o
správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok1') vykonáva podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku dorufovanie písomností touto verejnou vyhláSkou;
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Miroslav GaSpar

Adresa trvalého pobytu:

Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica

ídentifikátor, rok narodenia:

1965

d'alíüe známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipopiatku za komunálny odpad:
Vyzvafi. OEM-DP- 126389/415/2015La zo dña; 05.08.2015

Miesto ulozenia písomnosti:
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, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou podl'a § 35 dañového poriadku.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost1 správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec

potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruSenie do vlastnych rúk..
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v íase úradnych hodín.

Aksi adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

Járí Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnc dña;

1 8. AUG. M

Zvcscné dña;
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