MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Cislokonania:OEM-DP-I59139/3/2016-Rá

V Banskej Bystrici dña:

10.11.2016

EvidenCné aislo: 0077821, ID: 611430
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VEREJNA VYHLÁSKA
oznámení miesfa 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 niektorych zákonov (d'alej len ,Mañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyliláSkou:
Adresát písomností:
Meno apriezvisko:

Jan Micuda

Adresa trvalého pobytu:

Mládeznícka 3457/39, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1944

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vovecipoplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP-155765/8/2016-Rá zo dña: 27.10,2016
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskcj armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt aiebo sídlo adresáta, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu aiebo 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 oznafiením. 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 byt' adresátovi doruCená. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazujc za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tolito oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v áase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprcvezme, posledny den tcjto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
SANSKÁ BYSTRICA

|

J

Vyvescnédña:_JlJ01iOi
Zvcscuc 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 BANSKÁ BYSTRICA
CíslokOiiania:OEM-DP-159138/3/20I6-Rá

V Banskej Bystrici dña:

10.11.2016

EvidenCné Cislo: 0580551, ¡D: 620529
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
oznámcní miesta ulozenia písomnosti

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 nzákonu) a § 4 ods. 1 zákona C. 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 písomnosti touío verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Katarína Migrová

Adrcsa trvalého pobytu:

Ruáová 3701/4, 974 II Banská Bystrica

Idcntifíkátor, rok narodenia:

1947

d'alSie známc údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komitnálny odpad:
Vyzva C. OEM-DP- 155771/8/2016-Rá zo dña: 27.10.2016
Mieslo ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientskc ccntrum - 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 sidlo adresáta, doru¿í písomnost1 verejnou vyhláSkou.
Doruéenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ufozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruc"ená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doru£enie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti sí móze ulozenú písomnost' prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámcnia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto leliotc neprevezme, posledny den tejto Iehoty sa povazuje za den dorucenia.

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bysírica

rvlESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

1O.NOV.2016

Zvcscnc dña:

podpia

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.~banskabystrica.sk
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-159136/3/2016-Rá

V Banskej Bystrici dña:

10. II .2016

EvidenCné Císlo: 0627101, ID: 610572

Vybavuje/tel.: Zuzana Rázgová/4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení micsta 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 6. 563/2009 Z.z. o správe daní (danovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañoveho
poriadku doruííovanie písomnosíítouto verejnou vyhláskou:
Adresáí pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Peter Migra

Adresa trvalého pobytu;

Rudoliorská 6736/13, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1968

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
VyzvaÉ. OEM-DP-155773/8/2016-Rá zo dña: 27.10.2016
Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystriea
Ceskoslovenskcj armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podra § 35 dañoveho poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost3 správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnost1 má byf adresátovi dorufiená. Dorufiovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v [chote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulo&nia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehotc neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

J,&
Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

.» ,V 57 C* TP 7

CY ÚRAD

IÍANSKÁ BYSTRICA
vwescné dña:

10. N0V.201B

^^'cscné dña:

podpia

v
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