MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-56736/53/2017-JB

V Banskej Bystrici dfta:

06.04.2017

Evidenfiné ¿íslo: 0261281, ID: 642203

Vybavuje/ tel.; Janka Balková / 4330 235

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,záAo«") a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'aiej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorufovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

Pavel Ifkovich

Adresa trvalého pobytu:

Bernolákova 6024/52, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1968

d'alsieznáme údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvac, OEM-DP- 54817/51/2017-JB zo dña: 30.03.2017

Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia 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, doruóí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po ciobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej prcsnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvescnia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za cien doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruÉená. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorucenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móáe ulozenú písomnost1 prevziat5 v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

\

BANSKÁ BYSTRICA

i vyvcüuné dña:

1UPR.OT

podpis

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

MESTO BANSKA BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Císlo konania: OEM-DP-56738/53/2017-JB

06.04.2017

EvidenCné eislo: 0810631, ID: 665365
Vybavuje/ te].: Janka Balková / 4330 235

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 5. 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. I zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ^dañovy poriadok") vykonáva pocil'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhhís'kou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Veronika Ursínyová

Adresa irvalého pobytu:

Svermova 1791/3, 974 04 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1992

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunáiny odpad:
VyzvaC. OEM-DP- 35045/5 l/2017-JB zo dña: 23.03.2017

Mieslo ulozenia písomností:

Mesto Banská Bystrica

Klientské ceatrum - 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, doruCí písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ¿e obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomností s jej presnym oznaCenim. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto íehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomností sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DomCovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Ichote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

iV££STSKY URAD
BANSKA BYSTRICA
Vyvescné dña:

1UPR.2017

Z~.-cy.cnc dña:

podpis '

i:

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-57621/53/2017-JB

VBanskej Bystrici dña:

10.04.2017

EvidenCné Císío: 0649151, ID: 664381
Vybavuje/ tel.: Janka Balková / 4330 235

VERÉJNA VYHLASKA
oznámenf miesta ulozenia písoinností

Mesto Banská Bystrica, afeo správea dañe § 99 ods. 2 zákona ó. 582/2004 Z.z. o míestnych daniach a miestnom popiatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zá£orc") a § 4 ods. 1 zákona ó. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomnostítouto verejnou vyhliíSkou:
Adresát písomnosli:
Meno a priezvisko:

Jozef Eremiás

Adresa Irvalého pobytu:

Tatranská 6313/19,974 11 Banská Bystrica

Idcntifíkátor, rok narodenia:

1985

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenle písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipopiatku za komunálny odpad:
Vy"zvac\ OEM-DP- 55738/51/2O17-JB zo dña: 03.04.2017

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Bnnská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia 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, doruCí písomnost' verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost5 správeu dañe

vyvesí po dobu 15 dní spñsobom v mieste obvykíym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobn vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorufienia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnost5 má byf adresátovi doruéená. DoruCovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost5 prevziat' v ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

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

"N,

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÍJ&AB
BANSKÁ SYSTR1CA

Vyvesené dña;

1 APR. 2017

Zvcscnc 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 v oblasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKA BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-58013/53/2017-JB

V Banskej Bystrici dña:

11.04.2017

Evideníné Císlo: 0112501, ID: 654884

Vybavuje/ tel.: Jarika Balková /4330 235

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálnc odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,¿ákon") a § 4 ods. I zákona £. 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 doruéovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Tng. Bohumír Ulík

Adresa trvalého pobytu:

KráPovohol'ská 6148/14, 974 11 Banská Bystrica

Identiflkátor, rok narodenia:

1952

cfaláie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
VyzvaC. OEM-DP-56032/51/2017-JB zo dña: 04.04.2017

Miesto ulozenia písomnosti:
Mcsto Bansliá Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mcstskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podra § 35 dañového poriadku, ak nie je správcoví dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufí písomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dni spósobom 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 pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnosC má byf adresátovi doruCená. Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruéenie do vlastn^ch rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnost' prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto [chote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruííenia.

v.z.

"-*"

t

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

iVÍESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnc ciña:

11. APR. 201?

Zvesené dña:
podpis

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

