MESTO BANSKA BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Císlo konania: OEM-DP-125928/3/2016-Rá

15.07.2016

Evidenfiné Císlo: 0706281, ID: 613819
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona fi. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'aiej len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona 6. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'aíej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruCovanie písomností touto verejnou vyhláákou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Vladimír NepSinsky

Adresa trvalého pobytu:

Tulská 5340/31, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1977

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 123434/8/2016-Rá zo dña: 07.07.2016
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufií písomnosf verejnou vyhláákou.
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 ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto iehoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa

vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze uloáenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto Ichote neprevezme, posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den doruCenia.

ij
v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY URAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña;

Zvescné dña:
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Oíslo konania: OEM-DP-125939/3/2016-Rá

15.07.2016

Evideníné oíslo: 0762251, ID: 625326
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VEREJNÁ VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dane § 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 ,¿zákona) 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 doruíovanie písomností touto verejnou vyhlá§kou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Mgr. Mária Nagyová

Adresa trvalého pobytu:

Javornícka 6167/3,974 11 Banská Bystrica

Identiííkátor, rok narodenia:

1978

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva a. OEM-DP- 120795/8/2016/Ra zo dña: 27.06.2016
Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Kíientské ccntrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mcstskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí písomnosf verejnou vyhíáSkou.
DoruCenie verejnou vyhiágkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dane
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 doruíenía. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Dorucovanie verejnou vyhiágkou sa povazuje za
dorucenie do vlasínych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradny"ch hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcsené dña:
Zvcscnc dña:

podpis

~1
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-125694/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici dña:

15.07.2016

EvidcnCné Císlo: 0575481, ID: 625113
Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomnosíí

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") 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 portado!?') vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dafiového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomností:

Meno a priezvisko:

Milán Hanák

Adresa trvalého pobytu:

Tulská S300/9, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1964

d'aláie známe údaje;

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie c. 1620575481/625113 zo dña: 27.03.2014

Miesto ulozenia písomností:
Mesto Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie jc správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí písomnost' verejnou vyhlágkou.

Doruáenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi 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 doru£en¡a. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorufiená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

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

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

MESTSKY ÚRAB
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcüenó dña:
Zvcscné dña:

(O
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