MESTO BANSKÁ BYSTRICA
OEM-DP-137008/24393/2015-Ta

VBanskej Bystrici 17.09.2015

Ev. £.: 0837001
Vybavuje: Mgr. Mária Tatárová, telefón: 4330 237

VERÉ JNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta uloienia 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 6. 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 písomnostítouto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Edita GabriSová

Adresa trvalého pobytu:

Mírové námésti'318, 439 42 Postoloprty

Identifíkátor, rok narodenia:

1962

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva í. OEM-DP- 133887/23488/2015/Ta zo dña: 04.09.2015
Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia daní a poplatkov
Ceskoslovenskcj 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 ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaáenim. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. Dorucovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk..

Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrici

MESTSKY ÜRAO
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

23.3EP11

Zvescné dña:
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