MESTO BANSKA BYSTR1CA

OEM-DP-129183/20697/2017-Ba

V Banskcj Bystrici, dña 18.07.2017

Ev. £.: 654291

Vybavuje/ielcfón : Balková/048/4330238

VEREJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podi'a § 99 ods. 1 zákona c\ 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
popíatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. I zákona

6. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy
poriadok") vykonáva podi'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhlaskou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Lívia Holíková

Adresa trvalého pobytu:

Radvanská 1625/10, 97405 Banská Bystrica

Identifíkátor rok narodenia:

1980

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutehiostí:
Rozhodnutie i. 654291/2017 zo dña: 26.05.2017

Miesto ulozenia písonmosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica

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

Ak niejesprávcovi dañe známy pobyt adresáta, dorucí správca dañe pisomnosf verejnou vyhlaskou podi'a ustanovenia
§ 35 dañového poriadku. DoruÉenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo v sídla adresáía tak,
ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvykfym 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 správcu dañe, ktorého pisomnosf má byf
adresátovi dorucená.
DoruÉovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tolito oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v case úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú pisomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tcjto lehoty sa povazuje za den
dorucenia.

MES! "SKY ÚRAD
BANS KÁ BYSTRICA
Vyvcscné dña:
Zvcscné ciña:
vz.

\
Ján'Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
OEM-DP-129182/20696/2017-Ba

V Banskej Bystricí, dña 18.07.2017

Ev. £.: 682781
Vybavuje / leleíbn : Balková/ 048/4330238

VEREJNA VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podi'a § 99 ods. 1 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. 1 zákona
c. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'aiej [en ,,dañovy

portado/?) vykonáva podi'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:

Meno a prtezvisko:

Andrej Kapusta

Adresa trvalého pobytu:

Trieda SNP 1395/48, 97401 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia:

1981

d'alsie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutelnosü:

Rozhodnutie C. 682781/2017 zo dña: 26.05.2017
Miesto ulozen ia písomností:
Mestsky úrad Banská Bystrica

Klientské centrurn - pracovisko oddelenia daní a poplatkov
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ak nieje správcovi dañe známy pobyt adresáta, doruCí správca dañe písomnost' verejnou vyhláSkou podi'a ustanovenia
§ 35 dañového poriadku. Dorucenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo v sídía adresáta tak,
ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvykiym 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 správcu dañe, ktorého písomnost5 má byt'
adresátovi doruíená.
Dorucovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnost1 prevziat' v lehote 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
doruéenia.

MESTSKY ORAD
BANSKÁ BYSTR1CA

wvc^fe-

í a jOl 2017

Zveacné dña:
vz.

Jan Npsko

primátgr mesta
Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
DrziCel' certifikatu STN EN ISO 9001:2C09 pre systém manazérstva kvality v obiasti vykonu samosprávy

MESTO BANSKÁ BYSTRICÁ
OEM-DP-129185/20711/2017-Ba

V Banskej Bystrici, dña ] 8.07.2017

Ev. c.: 581301

Vybavuje / telefón : Balková / 048/4330238

VEREJNA VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona &. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. 1 zákona
C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy

poriadok11) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát phomnosii:
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor rok narodenia:

Karol Kucbcl

Hornézáhrady 683/17, 97401 Banská Bystrica
1953

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nelmutel'ností:
Rozhodnutie i. 581301/2017 zo dña: 26.05.2017
h'Iiesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica

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

Ak nie je správcovi darte známy pobyt adresáta, dorucí správca dañe písomnosf verejnou vyhláskou podl'a ustanovenia
§ 35 dañového poriadku. Dorucenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste poslednélio pobytu alebo v sídla adresáta tak,
ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvykiym oznámenie o mieste ulozenia
písomnosti s jej presnym oznadeníra, Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den
dorueenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf

adresátovi dorucená.

Dorucovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za dorucenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v £ase úradnych hodín.

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

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcaenédña:
Zveaenc viña:
vz.

Jan Nosko
primátór mestá

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26,~974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica^íT
Drzitel certifikátu STN EN ISO 9001:2D09 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

