MESTO BÁNSKÁ BYSTRICA
Oíslo konania: OEM-DP-133948/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici ciña:

07.08.2017

Evidenfiné Císlo: 0719491, ID: 679567

Vybavuje/tel.: Mgr. MáriaTatárová/4330237

VERÉJNA VYHLASKA
oznámeni miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 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 ,,zíí¿oíj") a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (danovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poríadokii) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku doruüovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát pisomnosti:

Meno a priezvisko:

Martín Hurny

Adresa trvalého pobytu:

Javornícka 6180/12, 974 II Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1979

d'alSie zname údaje:

Presué oznacenie pisomnosti Mesia Banská Bystrica vo vecipopiatku za komunálny odpad;
Vyzvaá. OEM-DP- 131715/14/2017/Tazo dña: 27.07.2017

Mieslo ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské 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 pobyt alebo sídlo adresáta, dorucí písomnost' verejnou vyhláákou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v micste postedného pobytu alebo sidla adresáta tak, zc obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste uloáenia pisomnosti s jej prcsnym oznacením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto ¡ehoty sa povaiíuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnost1 má byf adresátovi doru£ená. Doruc'ovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruc'enie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si mozc ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát uíozenú písomnost' v tcjto leñóte neprevezme, posleíiny den tejto lehoty sa povazuje za dcñ doruccnia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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