MESTO BANSKÁ BYSTRICA
V Banskej Bystrici dña:

Císlo konania: OEM-DP-129901/60/2017-Sg

20.07.2017

EvidenCné Císlo: 0813261, ID: 668326

Vybavuje/ tel.: Ing. Gabriela Svercelová / 4330 234

VEREJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

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'aíej len »zákon") a § 4 ods. 1 zákona í. 563/2009 Z.z. o správe dani (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len »dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomnosti touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:

Jitka Plaza Carrillo

Adresa trvalého pobytu:

Horná 67/14,974 01 Banská Bystrica

Identifíkátor, rok narodenia:

1986

d'aláie známe údaje:

doruCovacia adresa Mládeznícka 3433/2, Banská Bystrica

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie 6. 1620813261/668326 zo dña: 24.03.2017

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 nic je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCí písomnost' verejnou vyhlás'kou.
Dorucenie verejnou vyhlás'kou sa vykoná v micste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadost1 správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznafiením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; poslcdny den tejto lchoty sa povazuje za den doruíenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého pfsomnosf má byt1 adresátovi dorufiená. Doruíovanie verejnou vyhlás'kou sa povazuje za
dorufenie do vlastny'ch rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tolito oznámenia v mieste ulo2enia
zásielky v Case úradnych hodin.

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

K
Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

ÍVÍESTSKY ORAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dfta:

20. júl 2017
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