MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Batiskej Bystrici ciña:

OEM-DP-156021/23472/2016-AD

28.10.2016

Císlo konania: OEM-DP-156021/23472/2016-AD
EvidenCné Císlo: 0652601, ID: 59S902

Vybavuje/ tel.: Mgr. Alíbeta Dudiková / 048/ 4330240

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona ó. 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 doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podra ustanovema § 35 dañoveho
poriadku doruüovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:

Nadezda Jurkoviíová

Meno apriezvisko;

Adresa trvalého pobytu:

Javornícka 6180/12, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1965

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe za psa:
V?zva £, OEM-DP- 153939/66/2016/AD zo dña: 21.10.2016
Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientskc centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañoveho poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhlágkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, zc 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 doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídíe správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruÉenie do vlastn^ch rúk.

Adresát pisomnosti si m6ze uloáenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v case úradny'ch hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den íejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

íko
primátor mesta

MESTSKY ÚRAD

Banská Bystrica

BYSTRICA

Vyvescné dña:
Zvescná dña:

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

