MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konaiiia: OEM-DP-162555/10/2016-Ta

VBanskej Bystrici dña:

24.11.2016

EvidenCné Císlo: 0719261, ID: 523512
Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta 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. I zákona S. 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 písomností touto verejnou vyhlá§kou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Valeria Hríbiková

Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6320/41, 974 11 Banská Bystrica

Identiflkátor, rok narodenia:

1970

d'algie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komimálny odpad:
Rozhodnutie £. 1620719261/523512 zo dña: 27.03.2014

Miesto ulozenia písomnosti:
Mcsto 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 níe je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, dorufii písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ¿iadosf správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spñsobom 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
vyvesí aj v sidle správeu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Dorufiovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruáenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Iehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uiozenia
zásielky v Case úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto Iehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruecnia.
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-162549/I0/20I6-Ta

V Banskej Bystrici dña:

24.11.2016

EvidenCné Císlo: 0526231, ID: 510774
Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta 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 ,,zákonil) a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovj/
poriadok) a o zmene a doplnení nicktorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruCovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Stanislava Hríbiková

Adresa trvalého pobytu:

Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1950

d'alSie známe údaje:
Presné oznaceníe písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komimálny odpad:
Rozhodnutie C 1620526231/510774 zo dña: 27.03.2013

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, dorufií písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, 2e obec na ziadost' 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 písomnosf má byf adresátovi doruáená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze uloíenú 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 leliote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruiíenia.

IHESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRiCA
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pnmátor mesta

Vyvcscnc dña:
Zvcscné dña:

po/pis
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Clslo konania: OEM-DP-162320/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici dña:

23.11.2016

EvidenCné aislo: 0768411, ID: 523592
Vybavuje/ te!.: Mgr. María Tatárová/4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

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
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy ponadok) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 danového
poriadku doruCovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresái písomnosti:
Meno a priezvisko;

Milán Hríbik

Adresa trvalého pobytu:

Strázovská 6331/5, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1987

d'alsie znáine údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie á. 1620768411/523592 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 danového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doru¿í písomnosf verejnou vyhláskou.
DoruCenie verejnou vyhiáSkou 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
potvrdí 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 dorucená. Dorucovanie verejiiou vyhiáákou sa povazuje za

doruáenie 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 lehotc neprevczme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrics
Vyvescnc dña:
Zvcscn¿ Hñü-

po/pis

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-162321/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici dña:

23.11.2016

EvidenCné ííslo: 0768411, ID: 606428

Vybavuje/tel.: Mgr. María Tatárová/4330237

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunáine odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,záto«") a § 4 ods. 1 zákona 6. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poríadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruiíovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Milán Hríbik

Adresa trvalého pobytu:

Strázovská 6331/5,974 11 líanská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1987

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie e. 1620768411/606428 zo dña: 23.03.2016

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 alebo sídlo adresáta, dorad' pisomnosf verejnou vyhláSkou.
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 oznaíením. Obec
potvrdf dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého pisomnosf má byf adresátovi doruCená. Doruíovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v Iehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v óase úradnych hodín.

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

m ES I aK-Y U ka o
BANSKÁ BYSTRICA

v.z.

Jan Nbsko
Vyvescnédña:

primátor mesta
Banská Bystrica

Zvescnc dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-162276/10/2016-Ta

VBanskej Bystrici dña:

23.11.2016

Evitlenfiné Císlo: 0625601, ID: 514563
Vybavuje/tel.: Mgr. Mária Tatárová /4330237

VERÉJNA VYHLASKA
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 íen ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona £. 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 doruíovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Slavomír HrevuS

Adresa trvalého pobytu:

Mateja Bcla 5975/14, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1953

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesía Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodmitie C. 1620625601/514563 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica
Klicntské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úradc v Banská Bystrica

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podfa § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnost' verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, te 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 doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byr" adresátovi doruCená. Doruáovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruáenic do vlastnych rúk.
Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziat' v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámcnia v mieste ulozenia

zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

r~

MESTSKY üRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

¿ 4- $Üt 'i

Jan Nosko
primátor mesta,
Banská Bystrics

Zvcscncdna:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-162205/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici drta:

23.11.2016

Evideníné Císlo: 0726171, ID: 633831
Vybavuje/lel.: Mgr. MáriaTatárová/4330237

VEREJNA VYHLASKA
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 doplnení niektorych zákonov (d'alej len »dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno apriezvisko:

Vladimír Hatala

Adresa trvalého pobytu:

Moskovská 2338/42, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1955

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písomn osti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:

Vyzva C. OEM-DP- 143446/24169/20I6/Ta zo dña: 20.09.2016

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 aiebo sídlo adresáta, doruCí písomnost' verejnou vyhláSkou.
Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost5 správcu dañe
vyvesí 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 doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého pisomnosf má byt' adresátovi dorufená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tolito 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 dcñ dorucenia.

MESTSKY ÜRA1
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené tina:
Zvcscné dña:

Jan Nosko

primátor mesta
Banská Bystrics

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
Oíslo konania: OEM-DP-162089/10/2016-Ta

V Banskej Bystrici ciña:

23.11.2016

Evidencié Cislo: 0752211, ID: 536472

Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z, o miestnych daniach a micstnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzdkórt") 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 doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Silvia Hrbatá

Adresa trvalého pobytu:

Král'ovohol'ská 6147/19,974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1975

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie fi. 1620752211/536472 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddclenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica

éeskoslovenskcj armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doru¿í písomnost* verejnou vyhlágkou.
Doruáenie verejnou vyhiáSkou sa vykoná v raieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tale, ze obec na ziadosf správeu 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 správeu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruéená. Doruáovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost' prevziat5 v lehote 15 dnf od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

MESTSKY ÍJRAO
BANSKÁ BYSTRíCA

Vyvesené dña: _
Zvcscnc diia:

24 Noy. 2016

Jan Nosko
primátor mestE
Banská Bystrica

-

t

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

£íslokonania:OEM-DP-161994/10/2016-Ta

23.11.2016

Evidencié Cfslo: 0707281, ID: 515708
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatarová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miesínych 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 doplnení niektorych zákonov (d'aíej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát pisomnosti:

Monika HraSková

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Zelezniciarska 1180/7, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1974

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie e. 1620707281/515708 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia pisomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientskc 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, doruíi písomnosf verejnou vyhláfikou.
DoruCenie 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 obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznafiením. 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 doruCená. Dorucovanie verejnou vyhlágkou sa povazuje za
doruíenie 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 hodin.

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

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené ciña:

24NOV/016

Jan
primátor mesta
Banská Bystrica

Zvcscnc díia:
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