MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císío konania: OEM-DP-158028/34/2016-JB

V Banskej Bystrici ciña:

04.11.2016

EvidenCné oíslo: 0619981, ID: 596999
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

VEREJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banska Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzákon") a § 4 ods. 1 zákona 2. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len Jañovy poriadok") vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového

poriadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou;
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, rok narodenia:

MaroS Orth

Pol'na" 5954/7, 974 05 Banská Bystrica
1972

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunáiny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 153829/33/2016-JB zo dña: 21.10.2016

Miesta ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie 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 uloáenia písomnosti 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 písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuie za
doruCenie do vlastnych rúk.

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

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

vnská bystrica

11, WOV

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
Oíslo konania: OEM-DP-158021/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

04.11.2016

Evidencié Císlo: 0164751, ID: 626875
Vybavujc/tel.: JankaBalková/4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloíenia písomnosti

Mesto Banská Bystnca, 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 ien ,,zákat?) a § 4 ods. 1 zákona i. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej Ien ¿añovy poriadok") vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového

ponadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, rok narodenia:

Martín Oravkin

Sládkovicova 5956/58, 974 05 Banská Bystrica
1972

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 153846/33/2016-JB zo dña: 21.10.2016

Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ccskoslovcnskej 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 posiedného 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 oznaáením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doru£enia. Oznámenie o mieste uloáenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Donicovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

"

'

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenía tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v íase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doru£en¡a.

V.2.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

ESTSKY URAD

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvescné dña.:

11 NOV, 2016

Zvcscnc dña:

(/ podpis

Mesto Banská BystricaTíeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystnca, www.banskábystrfca sk
DrziteCcertifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Cislo kommia: OEM-DP-I58010/34/2016-JB

VBanskej Bystrici ciña:

04.11,2016

EvidenCné Ufólo; 0849271, ID: 608895
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

VEREJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozcnin písomnosti

Mesto Banská Bystnca ako spravca dañe § 99 ods. 2 zákona t. 582/2004 Z.z. o miestnych daniacb 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
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len Jañovy poriadok") vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového
ponadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti;
Meno a priezvisko;
Adresa trvalého pobytii:

Identifikátor, rok narodenia:

Juraj Oravkin

Pol'ná 6412/27, 974 05 Banská Bystrica
1981

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 153892/33/20I6-JB zo dña: 21.10.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystnca

Ccskoslovenskcj 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
vyvesi po dobu 15 dní sposobom y mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznafiením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídLe správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorufiená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za

doruCenie do vlastny'ch rük.

Adresát písomnosti si móáe uloáenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dnf od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uloáenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát uloíenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto Ichoty sa povaíujc za den doruíenia.

V.Z.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY ÜRAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Zvescné dña:

Mesto Banská Bystnca7£eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystnca, www. banská bystrica sk
Drzitel'certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
6'slo konania: OEM-DP-158002/34/2016-JB

VBanskej Bystrici dña:

04.11.2016

EvidenCné ¿ís!o; 0097071, ID: 605620
Vybavuje/tel.: Janka Balková/4330 235

VEREJTVÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloíenia pisomnosti

Mesto Banská Bystnca ako spravca 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 nzákan") a § 4 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektotfch zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku doruíovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou;
Adresát pisomnosti:

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Identifíkátor, rok narodenia:

Zoran Oravec

Slneíná 3810/10, 974 04 Banská Bystrica
1949

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesla Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 153841/33/2016-JB zo dña: 21.10.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mcstskom 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, doruCi písomnosf verejnou vyhláákou
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste poslcdného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykíym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejió lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. Doruíovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

'

"'

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenta v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevczme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za dcñ doruícnia.

v.z.

Jan Nosko

MESTSKt ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

V^K/
'^..

primátor mesta

Banská Bystrica

^2

Vyvesene una:

Zvcscnc dña:

Mesto Banská Bystrica, ¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www. banská bystrica sk
Drzitel certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-157998/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

04.11.2016

EvidenCné Cfslo: 0852451, ID: 609600
Vybavuje/tel.: JankaBalková/4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystnca ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komuná ne odpady a drobné síavebné odpady v znp. (d'alej len ^ákon") a § 4 ods. 1 zákona 5. 563/2009 Z.z. o správe daní(dañovy
poriadok) a o zmene a doplnenf niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy ponadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresáí písomnosti:
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Identifikálor, rok narodenia:

Veronika Oravcová

Beskydská 5006/3, 974 11 Banská Bystrica
1984

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystnca vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva C. OEM-DP- 153894/33/2016-JB zo dña: 21.10.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banskií Bystrica

Klientské ccntrum - pracovisko oddelenia daní a popíatkov 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, dorufií písomnosf verejnou vyhláákou
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobyíu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost' správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povaáuje za den doruáenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorueená. Dorueovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

"

'

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

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKt ÚRAD

Banská Bystrica

SANSKA BYSTRICA

Mesto Banská Bystrica, ¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica sk
Dratel'certifikatu STN EN ¡SO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Ú'slo konania: OEM-DP-157994/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

04.11.2016

EvidenCné oíslo: 0749481, ID: 628091
Vybavuje/ [el.: Janka Balkova / 4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta uloáenia písomnosti

Mesto Banska Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z, o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ^ákmíl) a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej leu ¿hhovy poriadoK*) vykonáva podra ustanovenia § 35 daitového
ponadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Janka Opremíáková

Identifikátor, rok narodenia:

1968

Tatranská 6397/70, 974 11 Banská Bystrica

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesia Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvaí. OEM-DP- 153876/33/2016-JB zo dña: 21.10.2016

Miesio ulozenia písomnosti;
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufií pisomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v miesíe 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 oznaíením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledn^ den tejto lehoty sa povaáuje za den dom£enia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého pisomnosf má byf adresátovi doruCená. Dorucovanie verejnou vyhláákou sa povazuie za
doruCenie do vlastnych rúk.

"

''

Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v fiase úradnych hodín.

Ak si adresát uloienú pisomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

v.z.

MKSTSKY ÚRAB
BANSKÁ BYSTRICA

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Vyvcsené dña:
Zvescnó dña:

Mesto Banská BystricaTíeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www. banska bystrica sk
Drzitel'certtfiJtátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvatity v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-157982/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dfía:

04.11.2016

EvidenCné ¿íslo: 0249531, ID: 62283S
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloienia písomnosti

Mesto Banska Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona ¿. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne 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
pormdok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ¿añovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového

poriadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, roknarodenia:

PaedDr. Zuzana KiSiková
Internátna 1410/28,974 04 Banská Bystrica
1965

d'aJSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzvaí. OEM-DP- 154619/33/2016-JB zo dña: 25.10.2016

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

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 vyhláSkou
Dorufienie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, fe obec na 2iadosf správcu dañe
vyvesi 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 doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruéená. DoaiCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruíenie do viastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze uloáenú písomnosf prevziaf v Iehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste uloáenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY URAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

11 MI 2016

Zvescné dña:

T

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitefcertifikátu 5TN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvaiity v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-I57976/34/2016-JB

V Banskej Bystríci dña:

04.11.2016

EvidenCné ííslo: 0724271, ID: 631002

Vybavuje/tel.: JankaBalková/4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta uloáenia písomností

Mesto Banska Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alcj (en ,,zákon") a § 4 ods. I zákona i. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len »dañovy poñadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Identifikátor, rok narodenia:

Martín KíSik

Trieda Hradca Králové 5315/35, 974 01 Banská Bystrica
1970

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzva £. OEM-DP-154607/33/2016-JB zo dña; 25.10.2016

Miesío ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom ürade 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, doruíí písomnosf verejnou vyhláákou
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 ulozenia písomností s jej presnym oznacením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pfsomností sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Doruáovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za

doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulo2enia
zásielky v íase úradnych hodín.

Ak si adresát uiozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povaíuje za den doruíenia.

V.2.

Jan Nosko

IVÍESTSKY ÚRAD
BANSKÁ Í1YSTR1CA

Wvescnériflr,-

primátor mesta
Banská Bystrica

11. WQV. ?fl1fi

Zvcscnc dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitercertifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v obLasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP- ] 57968/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dfía:

04.11.2016

Evidenfiné Císlo: 0731191, ID: 615738

Vybaviijc/tel.; Janka Balková/4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozenia písomnosti

Mesto Banska Bystnca ako spravca 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 ,,záko^) a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového

ponadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou;
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:

Ivan KiS

Adresa trvalébo pobytu:
Identifikátor, rok narodenia:

Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica
1975

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva C. OEM-DP- 154605/33/2016-JB zo dña: 25.10.2016

Miesío ulozenia písomnosti:
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, dorufií písomnosf verejnou vyhlá§kou
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost1 správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaáením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorufienia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorueená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za

doruCenie do vlastnych rúk.

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

Ak si adresát uloicnú písomnosf v tejto leñóte neprevezmc, posledny den tejto lehoty sa povaíuje za den dorucenia.

v.z.

IVl'ESTSKY ÚRAB
BA.NSÍCÁ IlYSTi^íCA

Vyve^ené dña:

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

71 NO

Zvescuc dña:

po/í

Mesto Banská Bystrica, íeskostovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica sk
Drzitel1 certifikátu STN EN ISO 9001:20O9 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlokonania:OEM-DP-157965/34/2016-JB

VBanskej Bystrici dña:

04.11.2016

EvídenCné ííslo: 0687661, ID: 624311
Vybavuje/te].: Janka Balková/4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta uloZenia písomnosti

Mesto Banská Bystnca ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 5, 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatlcu za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzákonu) a § 4 ods. 1 zákona L 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplneni niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy ponadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku dorucovame písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Identifikátor, rok narodenía:

Ingrid Kiepselová

Bernolákova 6000/3, 974 05 Banská Bystrica
1971

d'algie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poptatku za komunülny odpad:
Vyzva e. OEM-DP- 154630/33/20I6-JB zo dña: 25.10.20169

Miesio ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Ceskosíovenskej armády 26,974 01 Banská Bystrica

Podra § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruÉí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie 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 ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny" den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Dorucovanie verejnou vyhlágkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leñóte 15 dní od vyvesenia tohío oznámenia v mieste uloíenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko

1ESTSKY ÚRAD

primátor mesta

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:
Zvescné dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskosíovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica', www.banskabystrica.sk
Drzitel'certifikátu STN EN ÍSO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v obíasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Cís!okonania:OEM-DP-157963/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

Evideníné üíslo: 0683241, ID: 615061

04.11.2016

Vybavuje/ te].: Janka Balková / 4330 235

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloáenia písomnosti

1TJZ
H /\°
fÍ2 odpady
drQJ v"znp.°dS"(d'aiej
2 Zák°na
"■ 582/2°°4
Z'Z" 1 °zákona
mÍeStn^ch
daniachZ.z.a m¡es*om
P°Platku
za
komunalne odpady
a drobné stavebné
len ,,zákon«)
a § 4 ods.
S. 563/2009
o správe danf
(dañovv

ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'aiej len Jañovy ponadok-) vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového
ponadku doruíovanie písomnosti touío verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Renata Kéryová

Identifikátor, rok narodenia:

1978

Podháj 6139/51, 974 05 Banská Bystriea

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystriea vo veci poplatku za komunálny odpad;
VyzvaC. OEM-DP-154536/33/2016-JB zo dña: 25.10.2016

Mieslo ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystriea

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mcstskom úrade v Banská Bystriea
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystriea

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruéí písomnosf verejnou vyhlágkou
Dorucenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ie obec na ziadosf správcu dañe

vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaíením Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorueená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

-

-

.

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

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledn^ den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

v.z.

Jan Nosko

MES a SJrt :y

úrai>

BANSKÁ IÍYST1UCA

Vyvescné dña:

primátor mesta
Banská Bystriea

11 NQV.2016

Zve.sc nc dña:

í
■fiodpis

-4

Mest0 Banská Bystrica, íeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystriea,"www.banskabystrica sk
Drzítel1 certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTR1CA
6s]okonama:OEM-DP-157956/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

EvidenCné Císlo; 0677951, ID: 619759
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

04.11.2016

VEREJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta irlozcnin písomnosti

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 ,,záW) a § 4 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. o správe dan! (dañovv

ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len Jañovy ponado*?) vykonáva podi'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku dorucovamc písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifíkátor, rok narodenia:

Ing. Andrea Kenderová

Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica
1970

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzva & OEM-DP- 154524/33/2016-JB zo dña: 25.10.2016

Miesto u/ozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Podi'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doru£í písomnosf verejnou vyhlágkou
Doruáeme verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dni spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznafením Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruéená. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za

dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásieíky v Case úradnych hodín,

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

v.z.

\

/■'/

Jan Nosko

1VÍESTSXY ORAD

primátor mesta
Banská Bystrica

BYSTRICA
Vyvesené din;
Zvescné dña:

Mesto Banská Bystrica, ¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drziteí certifikatu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvaíity v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-157930/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

Evideníné Císlo: 0834221, ID: 598329
Vybavuje/íel.: JanfcaBalková/4330 235

04.11.2016

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

tomante odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'aiej len „*„«) a § 4 ods. I zákona 1563/2009 ¿Z^¿$&£

nn
H^H ° TV f S*"** ^^ (dW< ^ **W P»**Hr) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dÍZ7o
poriadku doruíovanie pfsomnostf touto verejnou vyhláíkou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Juraj Eviak

ídentifikátor, rok narodenia:

1968

Viestova 6784/28, 974 01 Banská Bystrica

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunáiny odpad:
Vyzva Ó. OEM-DP- 155693/33/2016-JB zo dña: 27.10.2016

Miesío ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

KHentské 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 písomnost' verejnou vyhláákou
Doruceme verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na áiadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykl^m oznámenie o mieste uiozenia písomnosti s jej presnym oznacením Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste uloáenia písomnosti sa
vyves! aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. DoruCovaníe verejnou vyhláákou sa povazuie za

dorufienie do vlastnych rúk.

"

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uloáenia
zásieíky v íase úradn^ch hodín.

Ak si adresát uloienú písomnosf v tejto leliote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povaiuje za den doruíenia.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
—-—■

Vyvescné dña:

11. NOV. 201

Zvcscné dña:

"Mesto Banská Bystrica, eeskoslovenskej armády 26,"974 01 Banská Bystrica, wvAv.banskabystrica.sk
Drz,tet certinkatu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-157536/34/2016-JB

V Banskej Bystrici dña:

Evidenáné Císlo: 0821571, ID: 611409
Vybavuje/tel.: JankaBalková/4330 235

04.11.2016

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloíenia písomnosti

Mesto Banská Bystnca, aleo správca dañe § 99 ods. 2 zákona & 582/2004 Z.z. o miestnych daniach

ír^ P y 3 'ti St"ebf dd
(d'lj i *
"r
£!? doruíovame
P
ZákOn°VvyhláSkou:
(da'ej lCn
poriadku
písomnosti
touto'h
verejnou

a miestnom popiatku

Z.Z. o spZT ^

n vykonáva podl'a ustanovenia ^ 35

Adresá! písomnosti:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifíkátor, rok narodenia:

Aleña EremiáSová

Pod HÓrkou 3311/23, 974 11 Banskí Bystrica
1974

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipopiatku za komunálny odpad:
Vyzva C. OEM-DP-155686/33/2016-JB zo dña: 27.10.2016
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klicntské centrum - pracovísko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úradc 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, doruáí písomnosf verejnou vyhláSkou
DoruÉenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením Obec
potvrdi dobu vyvesema; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doru£ená. DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuie za

doruíenie do vlastnych rúk.

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

Aksi adresát ulozenú písomnosf v tejto Ichote ncprevczme, posledny den tejto lehoty sa povaíuje za den doruíenia.

v.z.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ SYSTR1CA

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystnca

Mesto Banská Bystrica.T^skoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica sk

Dmtel certifikatu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvallty v oblastf vykonu samospí?™

MESTO BÁNSKÁ BYSTRICA
Clslo konania: OEM-DP-157532/34/2016-JB

V Baiiskej Bystrici dna:

EvidenCné Císlo: 0648611, ID: 604813
Vybavuje/tel.: JankaBalková/4330 235

04.11.2016

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenf miesta uloíenia písomnosti

J odpady
,? I a T\
? SPTCa d¡me § " °dS' 2 Zákona S' 582/2004 Zz' ° "¡«««y* daniach , miestnom poplatku za
drobn stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,záta") a § 4 ods. 1 zákona í. 563/2009 Z.z. o sprave dan, dlvy

ooporiadku
adt dn°
r™6-3 " rktOry°h Zák°n0V (d'a'ej le" "^y P°»°d°n vykonáv» podra ustanovenia ? 35 danfvZ
doruíovanie pisomnostf touto verejnou vyhláákou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifíkátor, rok narodenia:

Milán EremiáS

Viestova 6785/30, 974 01 Banská Bystrica
1957

d'alSíe známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 155638/33/20I6-JB zo dña: 27.10.2016
Miesto ulozenia písomnosti:
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, doruíí písomnosf verejnou vyhláSkou
Dórateme verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste poslednébo pobytu alebo sídia adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe

vyves. po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaíením Obec
potvrdi dobu vyvesema; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuie za

doruceme do vlastnych rúk.

J

Adresát písomnosti si móze uloáenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uloáenia
zasielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko

MESTSKY IJRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Wvescnédfta:

primátor mesta
Banská Bystrica

11 MV M

Zvcscné dña:

L

odpis

Mesto Banská BystrfcaTCeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica ¿k"

Dratel cert,fikatu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvaHti>v oblasti vykonu samospía"

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-157510/34/2016-JB

VBanskej Bystrici dfia:

EvidenCné oíslo: 0748541, ID: 623276
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

04.11.2016

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta uloiÉenia písomnosti

tante^"íSbí.SSS d3ne § " °dS''2 Zák°na ¿i 5»2/2°04 Z'Z' ° m¡eSmyCh danÍ3Ch " mÍeStn°m P°plalku za

pona o Jao zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia 6 35 dañovéhn

ponadku doruíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:

«anovftlio

Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, rok narodcnia:

Marcela Ebardt

Starohorská 6158/23, 974 11 Banská Bystrica
1975

d'alSie známe údaje;

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 155552/33/2016-JB zo dña: 27.10.2016
Miesto idozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Ceskoslovenskej armády 26,974 01 Banská Bystrica

DoÍueenie5vdearñOVéhO P°rÍadkU' ak "Íeje sPrávcovi dane známy P^byt alebo sídlo adresáta, doruií písomnosf verejnou

ou

vyvesípo dobu 15 dní sposobom v mieste obvykiym oznámJeo mieste ulo&nia plsonteliÍjS^^SSTS

potvrd,
dobu vyvesema; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o m este u£nia■ písomlsti
a
vvva., a, v ,,H1^ ,nrw,, Hane) ^0^0 p¡somnost. má b . adresátovi ,
l-^omnosti sa

písomnost> prev2iaf v Iell0te 15 dní od vyvesenia tohto

Aksi adresát uloíenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

v,z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescuédft* ■■ 1 1
Zvescnc dña:

'y.::

V

Mesto Banská Bystrica,~&oslovenskej armády 26, 974 01 Baíiská Bystrica,
Drz,tet certif,katu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality
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rica sk

