MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

OEM-DP-123 253/19109/2017-AD

21.06.2017

Cís!o konania: OEM-DP-123253/19109/2017-AD
EvidenCné ííslo: 0741521, ID: 322125

Vybavuje/ tel.: Mgr. AIZbeta Dudíková / 048/ 4330240

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia pisomnosti

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 ,,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 podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomnostf touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:

Veronika Hatalcíková

Meno apriezvisko:
Adresa trvalébp pobytu:

9.mája 1905/25,974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

15.05.1990

d'alsie známe üdaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe za psa:
Vyzva e. OEM-DP- 120801/11836/20I7-AD zo dña: 13.06.2017
Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klicntské centrum - pracovisko oddeienia daní a poplatkov na Mcstskom úrade v Banská Bystrica
Óeskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sidlo adresáta, doru£í písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného 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 povazuje 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
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si moze u!o2enú písomnosf prevziaf v lehote 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 dorucenia.

v z.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica

M.ESTSKY ÚRAO
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

*- -JÚN2017

Zvcscn<\r\ñ:\-

/jiódpis

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 BÁNSKA BYSTRICA

OEM-DP-l 23252/19108/2017-AD

V Banskej Bystrici ciña:

21.06.2017

Oíslo konania: OEM-DP-I23252/19108/2017-AD
EvidenCné Oíslo: 0607751, ID: 637619
Vybavuje/ tel.: Mgr. Alábela Dudiková/ 048/ 4330240

VEREJNA VYHLASKA
oznámení miesta uloicenia 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 síavebné 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 poriadoh") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

Janka Hoblíková

Adresa trvalého pobytu:

Svermova 1791/3, 974 04 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

09.06.1966

d'alSie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe za psa:
VyzvaC. OEM-DP-120786/11836/2017-AD zo dña: 13.06.2017
Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klicntské centrum - pracovisko oddclenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica

Ccskoslovens'kej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruSí písomnosf verejnou vyhláákou.
Dorudenie verejnou vyhláékou 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 pisomnosti s jej presnym oznaCením. 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 písomnosf má byf adresátovi doruíená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si moze ulozenú písomnosf prevzial' v leñóte 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradiiych hodín.
Aksi adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doru£enia.

\

Jan Nosko
primátor mesta
. Banská Bystrica

ÍESTSKY ORAD "

*

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

2B.JÚN2017

Zvcscné dña:

Z
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MESTO BANSKA BYSTRICA
V Batiskej Bystrici dña:

OEM-DP-123223/19102/2017-AD

21.06.2017

Oíslo konania: OEM-DP-123223/19102/20I7-AD
Evideníné tíslo: 0652601, ID: 636988

Vybavuje/ tel.: Mgr. Alíbeta Dudfková / 048/ 4330240

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

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 nzákon") a § 4 ods. 1 zákona ó. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákortov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorufovanie písomnosti touto verejnou vyhlágkou:
Adresát písomnosti:

Nadezda Jurkovi£ová

Meno apriezvisko:
Adresa írvalého pobytu:

Severná 1505/5, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

29.01.1965

d'alSie známe údaje:
doroíovacia adresa:

Javornícka 6180/12, Banská Bystrica

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo ved dañe zapsa:
Vyzvat OEM-DP- 121260/11836/2017-AD zo dña: 14.06.2017
Miesto ulozenia písomnosti:

Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruíí písomnosf verejnou vyhláskou.
Doruíenie verejnou vyhláákou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost3 správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznafiením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adresátovi doru6ená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruCenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si moze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámcnia v mieste ulozenia
zásielky v Case úrádnych hodín.

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

V Z.

f

Jan Noskó

primátor mesta

MEST'SKY ÚRAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTKICA

VyvciX'iiéfdña:
Zvcscné dña;
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