MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 17.06.2016

OEM-DP-118211/17532/2016-Tr

Ev. £.: 119711
Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona ES. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon 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
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanic písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
A dresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Ing. Jozef Uhrinovsky

Adresa trvalého pobytu:

Podháj 4100/55, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia :

1954

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie 5.119711/2016 zo dña: 10.05.2016
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, doruci správca dañe písomnosf verejnou vyhiáskou, 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 oznadením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruCená.

DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za dorudenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznamenia 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 IJRAO
banskA bystrica
Vyvcsené dña:
Zvcscné dña:

í 7 jún 20ÍS
v.z.

¡jA

Jan ^fiosko
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 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici 17.06.2016

OEM-DP-118217/17535/2016-Tr

Ev. c,: 723161

Vybavuje/te!.: Trqjanová / 048 4330 232
VERÉJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona a. 582/2004 Z.z. o míestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon 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'1) vykonáva podPa ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnos ti:

Meno a priezvisko:

Miroslav Rafaj

Adresa trvalého pobytu:

Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia

1982

d'alSie známe údaje:
I-Iliník 718/12, 97701 Brezno

posledny pobyt:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie 6. 723161/2016

zo dña: 10.05.2016

Miesío 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, doru£í správca dañe písomnosf verejnou vyhláákou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. DoruCenie verejnou vyhlágkou 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 oznamenie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaíením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den doruc'enia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi dorucená.

Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za doruíenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto 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 doruc'enia.

MESTSKY ÍJRAD
Á BYSTRICA

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drziteí'certifikátu STN EN 1SO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA

V Banskej Bystrici 17.06.2016

OEM-DP-118221/17541 /2016-Tr
Ev.C: 606341

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJIVÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesío Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 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 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
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:

Meno apriezvisko:

Jan Michalica

Adresa trvalého pobytu:

Horná 3915/91, 974 01 Banská Bystrica

Identifíkátor rok narodenia

1977

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehmitel'ností;

Rozhodnutie £. 606341/2016

zo dña:

10.05.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:
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 správca dañe písomnosf verejnou vyhiáskou, podl'a

ustanovenia § 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 oznamenie o
mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den dorucenia. Oznamenie o mieste ulozenia pisomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruCená.

DoruCovanie verejnou vyhiáskou sa povazuje za dorucenie do vlastnych rúk.
Adresát pisomnosti si mole ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto 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 URAO
ÍÍA.XSKÁ BYSTU1CA

Vyvcsenédña:

1 7 JÚN

v.z.

Oh.

Jan Nosko

Zvescuó dña:

primátor mesta
Banská Bystrica

ff

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 BANSKÁ BYSTR1CA

V Banskej Bystrici

OEM-DP-118223/17542/2016-Tr

17.06.2016

Ev.5.: 187101

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon 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
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomností:
Meno apriezvisko:

Ing. Patricia Lojková

Adresa trvalého pobytu:

Kyjevské námestie 14535/9, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia

1971

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie e. 187101/2016

zo dña: 10.05.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelcnia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí 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 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 dorufienia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruéená.

DoruCovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze 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 ÚRAO
«AXSK

v.z.

¡ty\

Jan Nqsko
primátor mesta
Banská Bystrica

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

MESTO BÁNSKA BYSTR1CA

V Banskej Bystrici

OEM-DP-118224/17543/2016-Tr

17.06.2016

Ev. £.: 068301

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VERÉJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 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 582/2004 Z.z. ") 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
poriadoJf) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Elena Riecanová

Adresa trvalého pobytu:

Závoz 2861/15, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor roknarodenia

1941

Prestía oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehmitel'ností:
Rozhodnutie C. 068301/2016 zo dña: 10.05.2016
Miesto ulozenia písomnosti:
Mcstsky 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, dorudt 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 oznamenie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den doruáenia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi dorufiená.

Dorucovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za doruíenie do vlastnych rúk.

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

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

MESTSXY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

vyvcscnédña:
Zvcscné dña:

' ' ^ÜW 2016
v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzkel'certifikátu STN EN 1SO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTR1CA

V Banskej Bystrici 17.06.2016

OEM-DP-118225/17544/2016-Tr

Ev.fi.: 802751

Vybavujc/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej ien ,,zákon 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 Ien ,,dañovy
poriadoJe1) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Peter Málik

Adresa trvalého pobytu:

Pol'ná 6412/19, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor roknarodenia

1986

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie Ó. 802751/2016

zo dña:

10.05.2016

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, doruaí správca dañe písomnosf verejnou vyhláSkou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Doruíenie 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 oznamenie 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 dorugená.

DoruCovanie verejnou vyliláskou sa povazuje za dómeteme 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 doru£enia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscr.c dña:
Zvescné dña:
v.z.

5

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 :Z009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

