MESTO BANSKÁ BYSTRICA

OEM-DP-119371/17897/2016-Ba

V Banskej Bystrici, dña 22.06.2016

Ev. £.: 654291
Vybavuje/telefón : Balková/048/4330238

VERÉJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

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 c. 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. 1 zákona
c. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a dopinení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Lívia Holíková

Adresa trvalého pobytu:

Radvanská 1625/10, 97405 Banská Bystrica

Identiñkátor rok narodenia:

1980

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie c\ 654291/2016 zo dña: 11.05.2016
Mlesto ulozenia písomností:
Mestsky úrad Banská Bystrica

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

Ak niejesprávcovidane známy pobyt adresáta, dorufil správca dañe písomnost* verejnou vyhláákou podl'a ustanovenia
§ 35 dañového poriadku. Doruc'enie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo v sídla adresáta tak,
le obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia
písomnosti s jej presnym oznaéením. 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 doruíená.
Doruc'ovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za doruc'enie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lchote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v case úradnych hodín.

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

MESTSKY ÚRAH
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dfia:

22. jún 2016
vz.

Zvcscnc dña:

Jan Ncísko /
primátor mesta
Banská Bystrica
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