MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-120854/18311/2016-Tr

V Banskej Bystrici 28.06.2016

Ev. £.: 622961

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNA VYHLASKA
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
£. 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 vyhiáskou:
A dresát písomností:
Meno a priezvisko:

David Ernesto Rafael Naishtat

Adresa trvalého pobytu:

Moskovská 2329/13, 974 04 Banská Bystrica

Identifikátor roknarodenia

1969

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehmttel'ností:
Rozhodnutiec. 622961/2016

zo dña:

10.05.2016

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 sídío adresáta, doruíí správca dañe písomnosf verejnou vyhiáskou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Doruéenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu

alebo

sídla adresáta tak, ze obec na ziadosr" 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 iehoty sa
povazuje za den doruccnia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruCená.
Doruáovanie verejnou vyhiáskou sa povazuje za doruCenie do vlastiiych 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 Iehoty sa povazuje za den doruéenia.

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcücné dña
Zvescné dña:

28. jún 2016

v.z.

Jan lylosko
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 voblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-120779/18279/2016-Tr

VBanskej Bystrici 27.06.2016

Ev.e.: 693351

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

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
poplaíku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,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 len ,,dañovy

poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
A dresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Iveta Viktória Lasoková

Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6329/59, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor rok narodenia

1962

Presné oznaceniepísomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:

Rozhodnutie £. 693351/2016

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, domCí správca dañe písomnosf verejnou vyhláSkou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Doruc'enie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu

alebo

sídla adresáta tak, ze obec na ziadost' správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznacením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnost? má byf adresátovi dorufiená.

DoruCovanie verejnou vyhiáskou sa povazuje za doruCenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziatf 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
BANSKÁ BYSTRICA

v.z.

ti

Jan Npsko
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 manazerstva kvality v oblasti vykonu samosprávy
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MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-120754/Í8259/2016-Tr

VBanskejBystrici 27.06.2016

Ev. C: 709111

Vybavuje/tel.: Trojanová / 04S 4330 232

VERE.J1VA VYHLASKA
o oznámení micsta ulozenia písomností

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 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 písomností:
Meno a priezvisko:

Lucia Richards

Adresa trvalého pobytu:

Kalinciakova 6029/20, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia

1981

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehmitelností:
Rozhodnutie C. 709111/2016

zo dña:

10.05.2016

Miesto ulozenia písomností:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddclenia 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. Domüenie 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 oznaóením. 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.
Doruéovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za doruCenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziat3 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.

ESTSKY ÜRAÜ

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcsené dñe:

Zvesené ciña:

v.z.

íh

Jan Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

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

MESTO BANSKA BYSTR1CA

OEM-DP-120775/18275/2016-Tr

V Banskej Bystrici 27.06.2016

Ev.é.: 068351

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNA VYHLASKA
o oznámení micsta 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 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. 1 zákona
c. 563/2009 Z.z. o správe daní (daííovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 daííového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhlásiíou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Jolana Molnárová

Adresa trvalého pobytu:

Salgotarjánska 4011/3, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor rok narodenia

1941

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:

Rozhodnutie £. 068351/2016

zo dña:

10.05.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klicntské ccntrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorudí správca dañe písomnosf verejnou vyhláákou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. DoruCenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu

alebo

sídla adresáta tak, ze obec na ziadostJ správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznánienie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCenim. 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
písomnost' má byt5 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 tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v úradnych hodinách.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia.

v.z.

fh'

Jan T^osko
primátor mesta

Banská Bystrica

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

