MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-161819/24764/2016-Rá
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22.11.2016

Evideníné Císlo: 0862841, ID: 632164

Vybavuje/ leí.: Zuzana Rázgová / 4330237

VEREJNÁ VYHLÁSKA

oznámcnf micsta uloSsenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 5. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ¿zékltf) a § 4 ods. 1 zákona 6. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadolt1) vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového

poriadku dorucovanic písomností touto verejnou vyhláákou:
Adresát písomností:
Menoapriezvisko:

Erik Joná§

Adresa trvalého pobytu:

Sitnianska 6594/2,974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1997

d'alSie známe údaje:

Presné oznaceme písomností Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunátny odpad:
Vyzva e. OEM-DP- 158210/24764/0S62841/16/Rá zo dña: 07.11.2016
Protokol c. OEM-DP- 158201/24764/086284I/16/Rá zo dña: 07.11.2016
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 nieje správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruci písomnosf verejnou vyhláslou
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ¿iadost' správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spflsobom v mieste obvykl^m oznámeníe o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaéením Obec
potvrd. 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 vyhláskou sa povazuie za

doruíenie do vlastnych rúk.

"

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvcsenia tohto oznámenia v mieste ulozenia

zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.
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