MESTO BANSKA BYSTRICA

Císlo konania: OEM-DP-8357/3/2017-Rá

V Banskej Bystrici dña:

30.01.2017

Evidencné císlo: 0669011, ID: 647954
Vybavuje/ leí.: Zuzana Rázgová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

iMesto Banská Bystrica, ako správca dane § 99 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplaíku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákoríl) 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 dañoveho
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:

Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Alzbeta Janicinová

Adresa trvalélio pobytu:

Tulská 5303/5, 974 04 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1955

d'alsie známc údaje: korespondencná adresa: Trieda Hradca Králové 3893/2, Banská Bystrica
Presné oznacenie písomnosti Mesía Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva c. OEM-DP- 1039/6/2017-Rá zo dña: 05.01.2017
Mieslo 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 dañoveho poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorucí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, íe obec na ziadost1 spravcu dane
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 spravcu dane, ktorého pisomnosí má byf adresátovi dorucená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorucenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si mofe uiozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v case úradnych hodín.
Ak si adresát uiozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

MEST5KY ÚRAÍf\

BANSKÁ BYSTRICA \*\

30-JAN 201/

v.z.

J
Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

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

MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-6106/89/2017-D1

VBanskej Bystrici dfia:

24.01.2017

Evideníné Císlo: Ü795311, ID: 599618
Vybavuje/ tel.: Hana DlhoSová / 4330 235

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 ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona é. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy

poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy portadoi") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhlaskou:
Adresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

Zuzana Záslavová

Adresa trvalého pobytu:

Lazovná 236/5,974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1983

d'alSie známc údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesla Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie t. OEM-DP- 1959/823/2017-D1

zo dna: 10.01.2017

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom 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 vyhláákou.

Dorucenic verejnou vyhlaskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvcsí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznacením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorufienia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnost' má byf adresátovi dorufiená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruienie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia 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.

Jan Nosko
prímátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRÍCA

Zvescnc dña:

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
Císlo konania: OEM-DP-6026/89/2017-D1

V Banskej Bystrici dña:

EvidenCné aislo: 0737181, ID: 623152
Vybavuje/ tel.: Hana DHioSová / 4330 235

24.01.2017

VEREJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banska Bystnca ako spmvca dañe § 99 ods. 2 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnyeh daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobne stavebne odpady v znP. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona 6. 563/2009 Z.z. o správe dam (dañovy
ponadok) a o a»» a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriado/T) vykonáva podra ustanovenia 8 35 dañového
ponadku doruCovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:

Adresátpísomnosti:
Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Identifikátor, rok narodenia:

Julia Saiiárová

Javornícka 6170/33, 974 II Banská Bystrica
1981

d'aísie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie C. OEM-DP- 2225/951/2017-Di zo dña: 11.01.2017
Miesio 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
Dorueenie 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 písomnosti s jej presnym oznaCenim Obec
potvrd, dobu vyvesena; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sid e správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi dorucená. Dorucovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za

dorueenie do vlastnych rúk.

v

písomnos"prevzia"v lchote 15 dní od vyvesenia tohto oznámcnia v raieste

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

v.z.

Jan Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskosiovenskej armády 26, 974 01 Ban¿ká"B^trf¿iTW^ ba^skabvstrica .k'

Drz,tel cert.f.katu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvaüty v obla^^nu samosprívy
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