MESTO BANSKA BYSTR1CA
Oíslo konania: OEM-DP-25819/8/2017-Ta

V Batiskej Bystrici dña:

14.03.2017

EvidenCné Císlo: 0834031, ID: 658207
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mcsto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a irriestnom 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 niekforych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového

poriadku domCovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Dagmar Húsenicová

Adresa trvalého pobytu:

Severná 3986/21, 974 01 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1955

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva £. OEM-DP- 23297/13/2017/Ta zo dña: 07.03.2017
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientslté centrum - pracovisko oddclenia 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 sfdlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruáenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sidla adresáta tak, ze obec na ziadost5 správeu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste uloáenia písomnosti s jej presnym oznaíením. Obec

potvrdí dobu vyvesenia; posledny1 den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnosf má byt5 adresátovi doruííená. Doruc'ovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móáe ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste uloáenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejió lehote neprevezme, posledny dcñ tejto Ichoty sa povazuje za den doruecnia.

primátor mesta
Banská Bystrica/

lVIESTSKY URAI
BANSKÁ BYSTRICA

14 MAR. 2017
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-23060/8/20I7-Ta

V Banskej Byslrici cifia:

07.03.2017

Evidencné Císlo: 0714171, ID: 535822
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 ,¿ákoríl) 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 dañovcho
poriadku doru2ovanic písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Jozef Hupek

Adresa trvalého pobytu:

Trieda Hradca Králové 1289/29, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1956

d'alsie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie C. 1620714171/535822 zo dña: 27.03.2014
Miesto ulozenia písomnosti:
Mcsto Banská Bystrica

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

(Seskoslovcnskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí písomnost' verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec

potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa pova^uje za den doruáenia. Oznámenie o mieste uiozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písoranosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlasvnych rúk.

Adresát písomnosti si m62e ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohío oznámcnia v mieste ulozenia
zásielky v fiase úradnych hodín.

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

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

MESTSKY Úk/W
BANSKÁ BYSTRiCA

Vyvescné dña:

H MAR. 2017

'¿vcsc¡)ó dña:

pudpis
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