MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Cislo konania: OEM-DP-25699/89/2017-DI

V Banskej Bystrici dña:

13.03.2017

EvidenCné ííslo: 0712091, ID: 613233

Vybavuje/ te!.: Mana DlhoSová / 4330 235

VERÉJNA VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

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 C. 563/2009 Z.z. o správe dani (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruÉovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Igor Sic"ár

Adresa trvalého pobytu:

Pol'ná 6328/44, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1972

d'aigie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Oznámenie c. OEM-DP- 22545/10575/2017-DÍ zo dña: 06.03.2017

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufií písomnosf verej nou vyhláSkou.
Dorucenie verejnbu vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sidla 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 oznaéením. Obcc
potvrdi 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 doruüená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rük.

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 dcñ tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia.

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

1VÍESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

!

23.MAR.Z01/

Zvcscné dña:

podpis

'
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MESTO BANSKA BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-28454/53/20I7-JB

V Banskej Bystrici dña:

22.03.2017

Evidenfiné Císlo: 0653821, ID: 67315Ü
Vybavuje/ te].: Janka Balková / 4330 235

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 len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnenf niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podí'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorufiovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisoinnosti:
Meno a priezvisko:

Renata Francistyová

Adresa trvalého pobytu:

Rudohorská 6737/23, 974 II Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1969

d'aíSie známe údaje:
Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunúlny odpad:
VyzvaC. OEM-DP-26670/51/20I7-JB zo dña: 15.03.2017

Miesto ulozenia písomností:

Mesto Banská Bystrica
Klientské ccntrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podí'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správeu dañe
vyvesí 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
vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost1 prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych bodín.

Ak si adresát uloíenú písomnost' v tejto lehote neprevezme, posledn^ den tejto lehoty sa povazuje za den doru£enia.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

v-lESTSKY ÚRAB
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:
Zvescné dña:

podpis
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-27062/53/2017-JB

V Banskej Bystrici dña:

Evidencné ¿íslo: 0693601, ID: 667025

16.03.2017

Vybavuje/ tú.: Janka Balková / 4330 235

VEREJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona c. 5S2/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzákoif) 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 Jañovy portado!?) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového

poriadku dorucovanic písomností touto verejnou vyhláíkou:
A dresát písomností:
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Identifíkátor, rok narodenia:

Lucia Orossová

Trieda Hradca Králové 4024/33, 974 04 Banská Bystrica
1980

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvaí. OEM-DP- 24616/51/2017-JB zo dña: 09.03.2017

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské ccntrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mcstskoni 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, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posiedného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze 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 povañije za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. Dorucovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
doruCcnie do vlastnych rúk.

Adresat pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásieíky v ¿ase úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

23. MAR.'¿017

Zvescné dña:

podpís
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