MESTO BANSKA BYSTR1CA
£íslokonania:OEM-DP-!4!561/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici dna:

12.09.2016

EvidenCné aislo: 0578891, ID: 626323

Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatarová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona & 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunáine odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákonlí) a § 4 ods. 1 zákona 5, 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 dorufovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Pavol Hanzcl

Adresa trvalého pobytu:

Spojová 3992/8, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1970

d'aláie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvafi. OEM-DP- 126I39/15/2016/Tazo dña: 18.07.2016
Miento ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - 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 dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruéí písomnost' verejnou vyhláSkou.
Dorufienie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obee na ziadosf správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiyni oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec

potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruííenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnost1 má byf adresátovi dorufiená. Doméovanic verejnou vyhláskou sa povazuje za

doruCenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost5 prevziat" v leliotc 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

MESTSKY ÍIRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Wvescn¿dua:_lASFP2016
c dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel certífikátu SIN EN ISO 9001:2009 pre systém manazerstva kvality v obíasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-134035/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici dña:

07.09.2016

Evidenfiné ¿fsio: 0793391, ID: 526695

Vybavuje/tel.: Mgr. MáriaTatárová/4330237

VEREJNA VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 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 ,,zoíro«") a § 4 ods. 1 zákona 5. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadak") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Róbert Holly

Adresa trvalého pobytu:

Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1985

známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesto Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:

Rozhodnutie é. 1620793391/526695 zo dña: 27.03.2014

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, doruíí písomnost' verejnou vyhláákou.
DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na áiadosf správcu dañe

vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jcj presnym oznaCenírn. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povaáuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnost' má byt' adresátovi doruCená. Dorucovanic verejnou vyhlágkou sa povaáuje za
doruíenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móáe ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní oti vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenü písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.
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Zvescné dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel'certifikatu 5TN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality voblasti vykonu samosprávy

MESTO BÁNSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-131177/10/2016-Ta

VBanskej Bystrici dña:

07.09.2016

Evidenené Cislo: 0752I6I, ID: 518518
Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení niiesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Byslrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zakona C. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a mieslnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len »zákon") a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplncní niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Haris Hlpka

Adresa trvalého pobytu:

Micmská cesta 3920/32, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1974

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie e. 1620752161/518518 zo dña: 27.03.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úradc 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, dorad' písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, te obec na zmdosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pfsomnosti s jej presnym oznacením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. Doruíovanie 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 ¿ase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprcvezme, poslednj1 den tejto Iehoty sa povazuje za den donicenia.

MESTSKY ÜRAJ
tíAMSKÁ BYSTR1CA

VyvcscnO dña;

Jan Nosko

primátor mesia
Banská Bystrica

14 SEP 2016

Zvescné tifia

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ^Wíans ka bystrica sk
Draitel certifikatu STN EN ÍSO 9001:2009 pre systém manazérstva kvalfty v oblasti vykonu samosprávy

