MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-27429/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici ciña:

20.03.2017

Evidenfiné Cislo: 0159411, ID: 673678
Vybavuje/tel.: Mgr. María Tatárová/4330237

VERÉJNA VYHLÁSKA
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
komunáine odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej Icn »zákonu) 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 poriadofc1) vykonáva podra ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruiíovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Miroslav Hutka

Adresa trvalého pobytu:

Pol'ovnícka 2482/37, 974 06 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1968

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie oisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvafi. OEM-DP- 23102/13/2017/Ta zo dña: 09.03.2017

Miesto ulozenia pisomnosti:
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 sidlo adresáta, doruíí písomnost' verejnou vyhiáSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na 2iadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaíením. 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 dorucená. Dorucovanie verejnou vyhiáSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámcnia v míeste ulozenia
zásielky v íase úradnych hodín.

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

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

L
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
¿íslo konania: OEM-DP-27075/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici dña:

17.03.2017

EvidenCné íísio: 0542921, ID: 519403

Vybavuje/teLMgr. MaríaTatárova/4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banská Bystricaf ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona fi. 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 podfa ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkoii:
Adresát pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Richard Hríbik

Adresa trvalého pobytu:

Ruáová 3699/2,974 11 Banská Bystrica

ídentifikátor, rok narodenia:

1963

d'aiSie známe üdaje;

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banslat Bystrica vo veci poplatku za konmnálny odpad:
Rozhodnutie c. 1620542921/519403 zo dña: 27.03.2014
Miesto idozenia pisomnosti:
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 alebo sídlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláákou.
Dorueenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáía tak, ze obec na ziadost' správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posíedny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruóená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevzial' v lehotc 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v fase úradnych hodín.

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

Jan Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY
BANSKÁ BYSTRICA
Vvvescué dña

Zvesené aña:
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-26566/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici dña:

15.03.2017

Evidenííné Císlo: 0752331, ID: 514204

Vybavuje/tel.: Mgr. MáriaTatárová/4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona t 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 t. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy portado!?') vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Marián Hyhlík

Adresa trvalého pobytu:

Severná 4003/14, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1973

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie C 1620752331/514204 zo dña: 27.03.2014

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej arm¡ídy26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, doruéí písomnosf verejnou vyhiáskou.
DoruCenie verejnou vyhlá§kou 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 oznaáením. Obec
potvrdí 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 doruéená. Doru¿ovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní 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 dorucenia.

/xO/r-
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Jan Nosko
pnmator mesta

*/ Banská Bystrica

MESTSKV

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescué dñ
Zvescné dña
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-25596/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici dña:

20.03.2017

EvidenCné Císlo: 0856581, ID: 591665
Vybavuje/ te!.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dane § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnycb 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 (dafiovy
poriadok) a o zmene a doplnenf niektorych zákonov (d'atej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
A dresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Tomás" Hlávka

Adresa trvalého pobytu:

Pod Banosom 3285/4, 974 11 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1984

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:

Oznámeniefi. OEM-DP-21191/11795/17/Tazo dña: 02.03.2017
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

Pod!'a § 35 dañového poriadku, ak nieje správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruci písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tafc, ze obec na ziadosf správcu dane
vyvesi po dobu 15 dní spñsobom v mieste obvyklym oznamenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznamenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sídie íprávcu dane, ktorého písomnost1 má byt' adresátovi doru£ená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za

dorufenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost* prevziat' v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.

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

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica
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