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OZNAMENIE
o mieste ulozenia písomností.

Colny úrad Banská Bystrica (d'alej len ,,colny úrad") vydal dña 22.01.2018 Rozhodnutie o zriadeny dañového
zálozného prava k nehnutel'nosti (d'alej len «Rozhodnutie"), císlo: 680003592/2018 - 5131 tykajúce sa dañového
dlzníka: RNDr. Peter Vesel, Adresa: Hláseny pobyt bezdomovca Banská Bystrica, okr. Banská Bysírica - podl'a
Potvrdenia Ministerstvá vnútra Slovenskej republiky, Sekcie verejnej správy, odboru registrov, matrík a hlásenia
pobytu, oddelenia správy registrov Banská Bystrica, rok narodenia: 1960 (d'alej len ,,dañovy dizník").

Vzhl'adom na hore uvedeny údaj o ádrese dañového dlzníka a na skutocnosf, ze colnému úradu nie je známa
adresa dañového dlzníka v Slovenskej republike, ani mimo územia Slovenske] republiky apisomnosf Rozhodnutie nie je mozné dorucif elektronickymi prostriedkami, colny úrad rozhodol o dorucení Rozhodnutia
podl'a usíanovenia § 35 zákona c. 563/2009 Z. z. ospráve dani (dañovy poriadok) a ozmene adoplnení
niektorych zákonov vzneni neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon c. 563/2009 Z. z."), verejnou vyhláskou oznámením o mieste jeho ulozenia na úradnej iabuli mesta, v obvode ktorého sa nachádza adresa dañového
dlzníka na území Slovenskej republiky a na úradnej tabuli colného úradu.
Colny úrad oznamuje, ze hore uvedená písomnost' - Rozhodnutie
Bystrica, Partizánska cesta 17,975 90 Banská Bystrica.

je ulozené na Colnom úrade Banská

Totooznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podía ustanovenia § 35 ods. 2 a 3 zákona c. 563/2009 Z. z.,
pátnástydeñ vyvesenia tohto oznámenia sa povazuje za den dorucenia Rozhodnutia dañovému dlzníkovi do

vlastnych rúk.
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