MESTO BÁNSKA BYSTRICA

Císlo konania: OEM-DP-l31177/15/2016-Ta

V Banskej Bystrici dña:

01.08.2016

Evidenfinéclslo: 0752161. ID: 518518
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Talárová / 4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesía ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o micstnych daniach a miestnom poplatku za
komunálnc odpady a drobné siavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. I zákona 2. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy

poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadolt) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poríadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláskou:
Adrescú písomnosti:
Meno a priezvisko:

Haris Hlpka

Adresa trvalého pobytu:

Micinská cesta 3920/32, 974 01

ldenlifikátor, rok narodenia:

1974

Banská Bystrica

d'alsie známe údaje:
Presné oznaceiiie pisnnmosli Mesta Banská Bystrica vo vaci poplatku za komunálny odpad.
Rozhodnutie t 1620752161/518518 zo dña: 27.03.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica
Klicntské centrum - pracovisko oddelenia dani a poplatkov na Mestskom úradc v Banská Bystrica
Ceskoslovenskcj armády26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi daiie známy pobyt alcbo sídlo adrcsáta, dorufií písomnost' verejnou vyhláskou.
Dorucenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adrcsáta tak, ze obec na ziadost' správeu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznamenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaáením. Obcc
potvrdí dobu vyvesenia: posledny den tejto leholy sa povazuje za den doruCenia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa

vyvesi aj v sidle správeu dañe, ktorébo pisomnost' má byf adresátovi doruCená. Doruéovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si moze ulozenú písomnost' prevziüt' v Iehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v rnieste ulozenia
zásielky v íase úradnych bodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto Iehote neprevezme, posledny den tejto lelioty sa povazuje za den dorucenia.

J.
Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

MESTSKY URAB
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcsené dña:

- 2. AUG. 2016

Zvescné dña:

podpis

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 BANSKA BYSTRICA

Císlokonania:OEM-DP-130979/l0/2016-Ta

V Banskej Bystrici ciña:

01.08.2016

Evidenfiné oíslo: 0793431, ID: 630361
Vybavuje/ leí.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca danc § 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 »zákonH) a § 4 ods. I zákona c. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení nicktorych zákonov (d'alej len ,.dañovy poriaclok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovnnic písomností tonto verejnou vyhláskou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

[•Catarina Ilerceg

Adresa trvalého pobytu:

Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica

Idcntifikátor, rok narodcnia:

1984

d'alsie známe údajc:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci pnplatku za komimálny odpad.

Vyzvai. OEM-DP- 128544/15/2016/Ta zo dña: 25.07.2016
¡Vliesto ulozenia písomnosli:
Mesto Banská Bystrica

Klientskc ccntrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystricii

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nieje správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáía, dorucí písomnost" verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvcsí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jc¡ presnym oznaiením. Obec

potvrdí dobu vyvcsenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCcnia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa

vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf mil byt adresátovi doraCená. Dorucovanic verejnou vyhlágkou sa povazuje za
dorucenie do vlaslnych rúk.

Adresáí písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziat' v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodin.
Alisi adresát ulozenú písomnost' v tcjto leliote neprevezme, posledny den tejto lelioty sa pova/.uje za den dorucenia.

J.
án Nosko
primálor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

-1 AÜ6.2016

Zvescné dña:

podpis

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

