MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-138501/3/2017-Rá

V Banskej Byslrici ciña:

24.08.2017

Evidenfiné Clslo: 0151181, ID: 679902
Vybavuje/ tel.: Zuzana Rázgová / 4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA

oznámenímiesta ulozenia pfsomnostf

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona C. 582/2004 Z.z. o micstnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len nzákon") a § 4 ods. 1 zákona & 563/2009 Z.z. o správe dani (dañovy
pormdok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len »dañovy poriadok") vykonáva podí'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku domcovanie písomností touto verejnou vyliláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

Ing. Ol'ga Majlingová

Adresa trvalého pobytu:

Tatranská 6399/90,974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, roknarodenia:

1963

d'alsie známe údajc:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnulie c. 1620151181/679902 í. konania OEM-DP- 137215/22943/2017-Rá zo dña: 18.08.2017
h-Sieslo 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 spravcovi dañe známy pobyt alebo sídio adresáta, doruüí písomnost' verejnou vyhláákou.
Dorucenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe
vyvesí po dobu 15 dni sposobom v miesíe obvyklym oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti s jej presnym oznaíením. Obec
potvrdi dobu vyvesenía; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí a¡ v sídle správcu dañe, ktorélio pisomnost5 má byt7 adresátovi doruCená. DoruCovanie verejnou vyhláskou sa povazuje za
doruCenie do vlaslnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v Icfiotc 15 dní od vyvcsenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v Case úradnych liodín.

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

MESTSKY URAD

Jan Nosko

banska bystrica

primátor mesta

Vy\'cscnc dña:

25. AU6.2017

Banská Bystrica

Zvescné dña:

/pódpis

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

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Císlo konania: OEM-DP-] 38497/3/2017-Rá

V Banskej Bystrici dna:

24.08.2017

Hvidenfiné oíslo: 0774091, ID: 65488S
Vybavuje/tel.: Zuzana Rázgová/4330237

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámcní miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona £, 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a micstnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákorí¡) a § 4 ods. 1 zákona £. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy
poriadok) a o zmene a doplncní niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:

Lucia Jasa

Adresa trvalého pobylu:

Starohorská 6160/35, 974 11 Banská Bystrica

Identifikátor, rok narodenia:

1984

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie písomností Mesia Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvaí. OEM-DP- 137204/6/2017-Rá zo dña: 18.08.2017
Miesto ulozenia písomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrnm - 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 a!ebo sídlo adresáta, doruCí písomnosf verejnou vyhláákou.
Dorucenie verejnou vyliláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, ze obee na ziadosf správeu dañe
vyvesí po dobu 15 dni spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznacením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa
vyvesi aj v sidle správeu dañe, ktorého pisomnost' má byt5 adresátovi dorucená. Dorucovanie verejnou vyhláSkou 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 Case i'iradnych hodfn.

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

v.z.

Jan Nosko

primátor mesta

MESTSKY URAD

Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

25.AUG.2017

Zvescné dña:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Drzitel1 certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manazérstva kvality v oblasti vykonu samosprávy

