MESTO BANSKA BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

iíislokonania:OEM-DP-159011/I7270/2016-Sg

09.11.2016

Evideníné áísío: 0831161, ID: 587176

Vybavuje/ te!.: Ing. Gabriela Svercelová/ 4330 234

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o raiestnych 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 ,,dañovy porfadóK") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Adam Poínos"

Adresa trvalého pobytu:

Limbová 6466/7, 974 09 Banská Bystrica

Identiñkátor, rok narodenia:

1977

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie & OEM-DP-155761/17632/2016-Sg

zo dña: 27.10.2016

Rozhodnutie £. OEM-DP-155818/17641/2016-Sg

zo dña: 27.10.2016

Rozhodnutie c. OEM-DP-156095/17647/2016-Sg

zo dña: 28.10.2016

Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufií písomnosf verejnou vyhiáskou.

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 písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruéenia. Oznámenie o mieste ulo2enia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zasielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehotc neprevezme, poslednj1 den tejto lehoty sa povaíuje za dcñ doruCenia.

Jan Nosko
primátor mesta

1VÍESTSKY URAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

Mí 2016

Zvcscné dña:

podpis

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel"certifikátu STN EN 150 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-159005/17270/2016-Sg

V Banskej Bystrici dña:

09.11.2016

EvidenSné Síslo: 0749871, ID: 573069

Vybavuje/ tcl.: Ing. Gabriela Svercelová / 4330 234

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 5S2/2004 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 £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy1
poriadok) a o zmene a doplnení niektory'ch zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Jaiia Kiibieková

Adresa trvalého pobytu:

Severná 3974/24,974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1983

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpaá:
Rozhodnutie £ OEM-DP-143149/24409/2016-Sg zo dña: 19.09.2016

Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na (VIestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovcnskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorucí písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste poslednélio pobytu alebo 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 presnyrn oznaáením. 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. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povaíuje za
doruÉenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si mó2e ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcsené dña:

1O.NOV.2016

Zvescnó 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 BANSKA BYSTRICA
Ó'slo konania: OEM-DP-158998/17270/2016-Sg

V Banskej Bystrici díla:

09.11.2016

Evidenfiné Císio: 0868851, ID: 634139

Vybavuje/ tel.: Ing. Gabriela Svercelová / 4330 234

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona í. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplaíku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorycb zákonov (d'alej len »dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomností:

Meno apriezvisko:

Simona KurCinová

Adresa trvalého pobytu:

Petelenova 14264/2,974 01

Identifikátor, rok narodenia:

1993

Banská Bystrica

d'aíSie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci poplaíku za komunálny odpad:
Rozhodnutie £. OEM-DP-151996/27051/2016-Sg

zo dña: 17.10.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddclenia 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, doruCí písomnosf verejnou vyhIáSkou.
Dorueenie verejnou vyhIáSkou 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 iehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruíená. DoruCovanie verejnou vyhIáSkou sa povaáuje za
dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnost' prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodfn.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprcvezmc, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dñc

1 0. NOV. 2016

Zvescncdña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel1 certifikátu STN EN 1SO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA
Cislo konania: OEM-DP-158994/17270/2016-Sg

V Banskej Bystrici dña:

09.11.2016

EvidenCné aislo: 0868141, ID: 633918

Vybavuje/ tel.: Ing. Gabriela Svercetová / 4330 234

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 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") a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy

poriadok) a o zmene a doplncní niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podi'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruüovanic písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:

Meno a priezvisko:

Be. Michal Procner

Adresa trvalého pobytu:

Internátna 679/39,974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1990

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie C. OEM-DP- 145453/25134/2016-Sg

zo dña: 27.09.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:
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, doruCí písomnosf verejnou vyhláákou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost' správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny1 den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnost' má byf adresátovi doruCená. 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 íase úradnych hodín.

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

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

ivlESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

1O.NÜV.Z016

Zvesené dña:

podpís

3

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

