MESTO BANSKÁ BYSTR1CA
V Banskej Bystrici dña:

Císlo konania: OEM-DP-154830/8/2017-Ta
EvidenCné Cfslo: 0719491, ID: 679567
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

27.10.2017

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona L 582/2004 Z.z. o rmestnych dan.ach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon") a § 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe dan, (danovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len »dafiovy poriadoh") vykonáva podt'a ustanovema § 35 dañoveho
poriadku doruíovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosii:
Martín Hurny

Meno apriezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, rok narodenia:

Javornícka 6180/12, 974 11 Banská Bystríca
1979

d'alSie známe údaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo vecipoplatku za komunálny odpad:
Vyzva na vyjadrenie sa k protokolu c. OEM-DP-151486/24774/2017/Ta zo dña: 16.10.2017
Protokol o urcení poplatku 1. OEM-DP- 151482/24774/2017/Ta zo dña: 16.10.2017

Míesto ulozenia písomnosti:

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, doru£í písomnosf verejnou vyhláSkou.
DoruCenie verejnou vyhláSkou 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; posledn^ 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 vyhláSkou sa povaáuje za
doruÉenie do vlastnych rúk.

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

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

v.z.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

iVIESTSKY URAO
'BANSKÁ 8YSTR1CA

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

MESTO BANSKÁ BYSTR1CA
V Banskej Bystrici afta:

Oíslo konania: OEM-DP-154835/8/2017-Ta

27.10.2017

EvidenCné Císlo: 0858401, ID: 680663

Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

VEREJNÁ VYHLÁSKA
oznámení miesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe § 99 ods. 2 zákona & 582/2004 Z.z. o m.estnych damach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp, (d'alej len ,,zákon«) a § 4 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. o sprave dan, (dañovy
poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len Jañovy poriadotú1) vykonáva podía ustanovema § 35 dañoveho
poriadku doruCovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomnosíi:

Meno apriezvisko:

Pavol Lichy

Adresa trvalého pobytu:
Identifikátor, rok narodenia:

1969

Na Zábave 3826/13, 974 11 Banská Bystrica

d'alsie známe údaje:

Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Vyzvanapodanieoznamovacejpovinnostií. OEM-DP-152570/14/2017/Tazo dfia: 19.10.2017

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mesto Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelcnia daní a poplatkov na Mestskotn úrade v Banská Bystrica
Éeskoslovcnskej armódy 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 35 dañoveho poriadku, ak nieje správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorucí pisomnosf verejnou vyhláSkou.
Dorueenie verejnou vyhláskou 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 pisomnosti s jej presnym oznacením. Obec
potvrdi dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa
vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorélio pisomnosf má byf adresáíovi dorucená. Doruíovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruienie do vlastnych rúk.

Adresát pisomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste ulozenia
zásielky v íase úradnych hodín.

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

MSSTSKÍ ÚRAO

v.z.

Jan Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

27 0KIJOE.
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MESTO BANSKÁ BYSTRICA
VBanskej Bystrici dfta:

Císlo konania: OEM-DP-154839/8/2017-Ta
EvidcnCné Cislo: 0858401, ID: 680663
Vybavuje/ tel.: Mgr. Mária Tatárová / 4330237

27.10.2017

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
oznámenímiesta ulozenia písomností

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

k^unL capadla dbnc stavebné odpady v znp. (d'alcj len ,^««) a § 4 ods. 1 zákona t 563/2009 Z z. o správe an dañovy

poSk) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len Jañovy poñadok") vykonava podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorufiovanie písomností touto verejnou vyhláSkou:
Adresát písomností:

Meno apriezvisko:

Adresa trvalého pobytu;
Identifíkátor, rok narodenia:

Pavol Lichy

Na Zábave 3826/13,974 11 Banská Bystrica
1969

d'alSieznámeúdaje:

Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci poplatku za komunálny odpad:
Rozhodnuüeí. 152577/10 zo dña: 19.10.2017

Miesto ulozenia písomnosti;
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 6 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruCÍ pisomnosf verejnou vyhiáskou.
Dorucenie verejnou vyhláSkou 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 ozna&enim. 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. Dorucovanie verejnou vyhláákou sa povazuje za
doruáenie do vlastnych rúk.
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Adresát písomnosti si móze ulozenú pisomnosf prevziaf v lehotc 15 dní od vyvesenia tohto oznamema v mieste uiozema
zásielky v case úradnych hodín.

Ak si adresát ulozenú pisomnosf v tejto lehote neprevezine, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucema.

MESTSKY ÚRAD

Jan Nosko

BANSKÁ BYSTRICA

primátor mesta

Banská Bystrica

Wvcsené dña:
1 Zvcscne dna:
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