MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-75U8/53/2017-JB

V Banskej Bystrici dña:

03.05.2017

EvideiiCné Císlo: 0575501, ID: 646690

Vybavuje/ iel.: Janka Balková / 4330 235

VEREJNA VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banska Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o micstnych 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 Jañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno a priezvisko:

Helena Isltrová

Adresa trvalého pobytu:

Tulská 5300/9, 974 04 Banská Bystrica

Identiííkátor, rok narodenia:

1948

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystnca vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzva C. OEM-DP- 56505/51/2017-JB zo dña: 05.04.2017

Miesta ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddclenia 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, doru£í písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu aiebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesi 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 doruéenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhlá§kou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Ichote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v fiase úradnych hodín,

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

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Byslrica

MESTSKY

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsenc dña:

i o. máj úf

Zvescné 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 obtasti vykonu samosprávy

