MESTO BANSKA BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Oíslo konania: OEM-DP-147531/10/2016-Ta

04.10.2016

Evideníné Cfslo: 0686391, ID: 514191
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VEREJNÁ VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

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 ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení nieklorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poríadku dorufovanie písomnostf touto verejnou vyliláSkou:
Adresút písomnosti:

Meno apriezvisko:

Max i mi lian Holub

Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6313/17, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1977

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komuncüny odpad:
Rozhodnutie c. 1620686391/514191 zo dña: 27.03.2014

Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica

éeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 danového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, doruÉí písomnosf verejnou vyhláskou.
Dorucenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na zladosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pfsomnosíi s jej presnym oznaíením. 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 byf adresátovi doruíená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povaíuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze uloáenú písomnosf prevziaf v [ehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozcnú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny dcñ tejto lehoty sa povazuje za den dorufenia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

ÍV1ESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcsené dña:

-5.0KT.2016

Zveacné dña:

podpis

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzítel'certifikátu STN EN ISO 9001:2009 presystém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici ciña:

Oíslo konania: OEM-DP-147382/!0/2016-Ta

04.10-2016

EvidenCné Císío: 0767051, ID: 536482
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 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") a § 4 ods. 1 zákona í. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a dopinení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykoniiva podfa usíanovenia § 35 danového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhlás'kou:
Adresát písomností:

Meno apriezvisko:

Ing. Boris Holub

Adresa trvalého pobytu:

Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1975

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písoinnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie C. 1620767051/536482 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia písomností:
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 danového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruái pisomnosf verejnou vyhláSkou.

DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu a!ebo sídla adresáta tak, ze obec na zladost' správcu dañe
vyvcsí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomností s jej presnym ozna£ením. 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 byt1 adresálovi doruéená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorucenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si mózc uloáenú písomnost1 prevziat' v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledn^ den tejto lehoty sa povaíuje za den dorucenia.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY ÚRAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

VVvcscné dña:

-5.0KU016

íivesené dña:

podpts

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

