MESTO BANSKA BYSTRICA

OEM-DP-155094/279242017-Ja

V Banskej Bystrici, dña 30.10.2017

Ev.C: 853291
Vybavuje / telefón : Janíková / 048/4330232

VEREJNA VYHLASKA
o oznámení miesta ulozenia pisomnosti

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 1 zákona 5. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej len ,,zákon c. 582/2004 Z.z. ") a § 4 ods. I zákona
c\ 563/2009 Z.z, o správe daní

(dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy

poriadokí) vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového poriadku doruíovanie pisomnosti touto verejnou vyhláSkou:
Adresát pisomnosti:
Meno apriezvisko:

RNDr. Peter Vesel

Adresa trvalého pobytu:

97401 Banská Bystrica

Ideníifikátor rok narodenia:

1960

d'aláie známe údaje:
Presné oznacenie pisomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'nosti:

Rozhodnutie & 853291/2017

zo dña: 18.10.2017

Rozhodnutie £. 152147/27196

zo dña: 18.10.2017

OEM-DP-152194/27201/2017-Ja

zo dña: 18.10.2017

Miesto ulozenia pisomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica

Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nieje správcovi dañe známy pobyt adresáta, dorucí správca dañe písomnosf verejnou vyhláskou podl'a ustanovenia
§ 35 dañového poriadku. Doruóenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo v sídla adresáta tak,
ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní sposobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia
pisomnosti s jej presnym oznaCením. Obec potvrdí dobu vyvesenía; posledny den tejto lehoty sa povaáuje za den
doruCenia. Oznámenie o mieste ulozenia pisomnosti sa vyvési aj v sídie správcu dañe, ktorého písomnosf má byf
adresátovi doruíená.
Doruc'ovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za dorucenie do vlastnych rúk.
Adresát písomnosíi si móze ulozenú písomnosf prevziaf v leñóte 15 dní od vyvesenia tonto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v Case úradnych hodín.
Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den
doruíenia.
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primátor mesta

Banská Bystrica

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

