MESTO BANSKÁ BYSTR1CA

OEM-DP-142807/24285/2016-Tr

V Banskej Bystrici 16.09.2016

Ev. £.: 705861

Vybavuje/tel.:Trojanová/ 048 4330 232

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
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 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. 1 zákona
t. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,Jañovy
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
A dresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Mgr. art. Tatiana Lukác

Adresa pobytu:

Auckland, Novy Zéland

Identifikátor rok narodenia

1980

d'alSie známe údaje:
posledny pobyt:

Radvanská 509/4, 97405 Banská Bystrica

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutei'ností:
Vyzva na zaplatenie dañového nedoplatku 140727/8277/2016-Tr zo dña: 08.09.2016
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, doruCí správca dañe písomnosf verejnou vyhláákou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu

aíebo

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 oznaüením. 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 doruc'enie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v úradn^ch hodinách.
Ak s¡ adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia.

MESTSKY ÚRAD
8ANSKÁ BVSTR1CA

i

Vyvcsci'.é dfta:
Zvesené <Jña:

JV_

/*o0pu —

v.z.

Ih
Jan Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bysírici

OEM-DP-l 42812/24287/2016-Tr

16.09.2016

Bv.&: 119281

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNÁ VYHLÁSKA
o oznámenímiesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona fi. 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
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 dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
A dresát písomnosti:

Meno apriezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor rok narodenia :

Ivan Loífler

Wolkerova 1298/7, 97401 Banská Bystrica
1954

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo ved dañe z nehnutel'nosti:
Vyzva na zaplatenie dañového nedoplatku 140370/8277/2016-Tr zo dña: 07.09.2016
Mleslo 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 sídio adresáta, dorucj správca dañe písomnosf verejnou vyhláskou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Dorueenie verejnou vyhláSkou 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 oznamenie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presn^m oznafiením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den dorucenia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi dorufiená.

Doruc'ovanie verejnou vyhiáSkou sa povazuje za doru£enie 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 písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruÉenia.

MESTSKY URAO
BANSKÁ SYSTRJCA

•vcscrxdña: JJJ1P2016.

Vy

Zvescné dña:

h
Jan Nosko
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 v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-142816/24289/2016-Tr

V Banskej Bystrici 16.09.2016

Ev. £.: 829621

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VEREJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona t. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej ien ,,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 Ien ,,dañovy
poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Miroslav Rychly

Adresa trvalého pobytu:

Mládeznícka 1901/47, 97404 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia

1960

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Rozhodnutie e. 829621/2016

zo dña:

10.05.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:
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, doruéí správca dañe písomnosf verejnou vyhláskou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. DoruCenie verejnou vyhláSkou 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 pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa
povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi dorufená.
Dorucovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za doruCenie do vlastnych rúk.
Adresát pisomnosti 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 lehoty sa povazuje za den doruíenia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené tifia:

9 SEP 2016

Z ve sene dña:
v.z.

Ih
Jan N'osko
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

