MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Oíslo konania:OEM-DP-127078/3/2017-Rá

10.07.2017

EvideaCné Císlo: 0876981, ID: 678330
Vybavtije/ tci.: Zuzaría Rázgová / 4330237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta uloíenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca danc § 99 ods. 2 zákona i. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné siavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. I zákona t. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a dopineni niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovcnia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

MiloS Misutka

Adresa ¡rvalého pobytii:

Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1989

d'alSie známe údajc:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komimálny odpad:
Vyzva navyjadredniesa k protokolu

é. OEM-DP- 125136/12747/2017/Rá zo dña: 29.06.2017

Protokol o urCcní poplatku

& OEM-DP-125I21/12747/2017/Rá

zo dña: 29.06.2017

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klicntské 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 pobyí aiebo sídlo adresáta, doruei písomnost1 verejnou vyhláSkou.

Doruíenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost5 správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaecním. 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 pisomnost' má byt' adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
dorudenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si ¡noze uiozcnú pisomnost' prevziat" v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Aksi adresát ulozenú pisomnost'v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lelioty síi povazuje za den dorucenia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

vyvesenedna:

10. júl 2017

Zvescnc dña:

u
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MESTO BANSKA BYSTRICA
V Banskej Bystrici dila:

Cislokonania:OEM-DP-127083/3/2017-Rá

10.07.2017

Evidenfiné filslo: 0876971, ID: 678329
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe g 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 daní (dailovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomností:
Meno a priezvisko:

Marek MiSutka

Adresatrvalého pobytu:

Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica

Idcntifikátor, rok narodenia:

1984

d'algie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosíi Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komimálny odpad:
Vyzva navyjadredniesakprotokolu

c. OEM-DP- 125142/12746/2017/Rá zo dña: 29.06.2017

Protokol o urcení poplatku

c. OEM-DP-125144/12746/2017/Rá

zo dña: 29.06.2017

Miesto ulozenia písomností:
Mesto Banská Bystrica
Klientskc 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 nic je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, cioruCí písomnosf verejnou vyhlá§kou.
DoruCenic verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobyíu alebo sídla adrcsáta tak, ze obec na ziadost5 správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznacenim. Obec

potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste uiozenía písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého pisomnost1 má byt1 adresátovi doruíená. DoruCovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v ¿ase úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny dcñ tejto lelioty sa povazuje za den dorucenia.

v.z.

Jan Nosko

ÚRAD

primátor mesta
Banská Bystrica

BYSTRICA

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

