MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Cíalo konania: OEM-DP-137657/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici dña:

22.08.2017

Evidenfiné úislo: 0752471, ID: 660797
Vybavuje/tel.: Mgr. MáriaTatárová/ 433Ü237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona i. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálnc odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzákona) a § 4 ods. 1 zákona ¿. 563/2009 Z.z. o správe daní (danovy
ponadok) a o zmene a doplnení nicktorych zákonov (d'alej len Jañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Ádresát písomností:
Meno a priezvisko:

Andrej Leitner

Adresa trvalcho pobytu:

Strázovská 6442/2, 974 II Banská Bystrica

ídentiílkálor, rok narodenia:

1971

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Masía Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad;
Vyzvaí. OEM-DP- 135369/13/2017/Ta zo dña: 10.08.2017

Mesto 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

PodTa § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi danc znániy pobyt alebo sídlo adrcsáta, doruCi pisomnosf verejnou vyhláSkou.
Doruccnie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sidla adresáta tak, 2c obec na ziadost' správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaáením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesi aj v sidle správeu dañe, ktorého písomnost' má byt1 adresátovi doruéená. Dorufiovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za
doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si moze ulozenú pisomnosf prevziaf v Ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych hodín.

Ak si adresát iilozcnú pisomnosf v tejto foliote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za dcñ doniíenia.
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-137653/8/2017-Ta

VBanskej Bystrici dña:

22.08.2017

EviclenCné ííslo: 070604Í, ID: 667751
Vybavuje/tel.: Mgr. MáriaTatárová/ 4330237

VEREJ1VÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £. 582/2004 Z.z. o miestnych daníach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebnc odpady v znp. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení nicktorych zákonov (d'alej lcn Jañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorueovanie písomností touto verejnou vyhláSkou;
Adresát písomnosti;
Meno a priezvisko:

Ing. Raisa Laurent

Adresa trvalého pobytu:

J.Cikkera 1150/6,974 01 Banská Bystrica

Identifikálor, rok narodenia:

1973

d'alSie znárae údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzva t. OEM-DP- 133 864/13/2017/Ta zo dña: 04.08.2017
Miasto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

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

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruéí písomnost1 verejnou vyhláákou.
DoruCenie verejnou vyhláákou 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 písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den lejto lehoty sa povazuje za den dorueenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnost' má byt' adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláíkou 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 úradnycb hodín.

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlokonania:OEM-DP-137641/8/2017-Ta

V Banskej Byslrici dña:

22.08.2017

Evidenfiné Císlo: 0752481, ID; 617984
Vybavuje/lel,: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mcsto Banská Bystnca, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavcbné odpady v znp. (d'alej len ,¿ákonH) a § 4 ods. 1 zákona t, 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
ponadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,.dañovy poriadot) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 danového

poriadku dorucovanie písomnosti tonto verejnou vyhláSkou:
Adresál písomnosti:
Meno apriezvisko:

Víclav Leity

Adresa trvalého pobytu:

Karpatská 6173/2,974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1962

d'aláie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystnca vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutie í. 1620752481/617984 zo dña: 14.08.2017
Miesto ulozenia písomnosti;
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko odíielenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystnca

Podl?a § 35 danového poriadku, ak nie je správcovi dañe znamy pobyt alebo sídlo adresáta, doruáí pisomnosf verejnou vyhláSkou.
DotuCenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adrcsáta tak, ze obec na ziadost' správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dni spósobom v mieste obvyklym 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
vyvesi aj v sídle správcu dañe, ktorého písomnosf má byf adrcsátovi doruÉSená. DoruCovanie verejnou vyhláSkou sa povaziíjc za

dorufienie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si mózc ulozenú písomnosf prevziaf v leliote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásíelky v ¿ase úradnych hedía

Aksi adresát ulozenú písomnosf v tejto leñóte neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povalujeza den doruücnia.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

FvlESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

23. aug.;

Zvcscnc dña:

podpis
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlokonania:OEM-DP-137638/8/2017-Ta

V Banskej Bystrici dña:

22.08.2017

EvidenCné aislo: (1752471, ID: 61781(5
Vybavujc/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca danc § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavcbné odpady v znp. (d'alej len nzákon") 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 ndañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 daiíového

poriadku doruCovanie písomnosti tonto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Andrej Leiíner

Adresa trvalého pobylu:

Sirázovská 6442/2, 974 II Banská Bystrica

Idcntifikátor, rok narodenia:

1971

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Rozhodnutic C. 1620752471/617816 zo dña: 10.08.2017

Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banská Bystrica

Ccskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorufií písomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, íq obcc na ziadosf správcu dañe
vyvesi po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozcnía písomnosti s jej presnym oznaCením. Obec
potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den domeenia. Oznámenie o mieste uiozcnía písomnosti sa
vyvesi aj v sidle správcu dañe, ktorého písomnost' má byt' adresátovi doruCená. Dorucovanie verejnou vyhiáSkou sa povazuje za
doruCcnie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si moic ulozenú písomnosf prevziat' v Ichote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia

zásielky v ¿ase úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú písomnost' v tejto leliote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta

MESTSKY URAO
BANSKÁ BYSTRICA
VyvcKcné dña:

23. AUG.2017

Zvesené dña:

podpis
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