MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-1951/89/2017-D1

VBanskej Bystrici dña:

10.01.2017

EvidenCné aislo: 0712091, ID: 613233

Vybavuje/ tel.: Hana DlhoSová / 4330 235

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení iniesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona í. 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 ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruiíovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Ádresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

Igor Siíár

Adresa trvalého pobyíu:

Pol'ná 6328/44,974 05 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1972

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komimálny odpad:
Vyzvac. OEM-DP-171862/33549/2016-D1 zo dña: 29.12.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica
Klientské ccritrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica

¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adrcsáta, doru£í písomnost1 verejnou vyhláSkou.

Dómeteme verejnou vyhláSkou sa vykoná v rnieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, 2e obec na íiadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presny"m oznacením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povaáuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnost1 má byt" adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povaáuje za
doruáenie do vlastnych rú-k.
Adresát pisomnosti si mó2e ulozenú písomnost' prevziat' v Ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto leliotc neprevezme, poslcdn^ den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.
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Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

¡,.

.

BANSKA SYSTJÍICA

vyvesené dña:

Zvcscné dña;

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel" certifikátu 5TN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality voblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-171694/34/2016-JB

V Banskcj Bystrici dita:

28.12.2016

Evidenfiné aislo: 0268501, ID: 387138
Vybavijje/ leí.: Janka Balková/ 4330 235

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Byslrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnycli daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej ien ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona é. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej Ien ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
ponadku doruÉovanie pi'somností touto verejnou vyhláSkou:
Adresái pisomnosti:
Meno a priczvisko:

Jozcf Eremiás

Adrcsa trvalého pobytu:

Romanova 1676/46,851 05 Bratislava-Petrzalka

Identifikátor, rok narodenia:

1960

d'alsie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvafi. OEM-DP- I55764/33/2016-JB zo dña: 06.12.2016

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mcsto Banská Bystrica
Klicntské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úradc v Banská Bystrica

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 dañového poríadku, 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, ze obec na ¿iadost5 správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spSsobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznacením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tcjto lehoty sa povazuje za den dorufienia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Dorufiovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
dorufienie do vlastnych rúk.
Adresát pisomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehotc 15 dní od vyvesenia tohto oznámcnia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledny dcñ tejto lehoty sa povaíuje za den doruíenia.
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Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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