MESTO BANSKA BYSTRICA

Ccskoslovcnskej arniády 26, 974 01 Baiiskñ líystrica
Císlo konania: OEM-DP-11354/92/2018-JB

V Banskej Byslrici

06.02.2018

Evidenfiné Císlo: 0820951,
Vybavujc/tel.: Janka Balková/ 4330 235

VEREJNA VYHLASKA

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 99 ods. 2 zákona t. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplaíku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (d'alej ¡en ,¿ákon") a ij 4 ods. 1 zákona C. 563/2009 Z.z. o správe daní

(dañovy poriadok) a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej ]en ,dañovy poriadok) vykonáva podl'a § 35 dañového
poriadku domcovanie písomností dañového konania touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:
Meno apriezvisko:

Be. Cuba Vicianová

Adresa:

Magiirská 6438/11, 974 11 Banská Bystrica
(d'alej len ^

Presné oznacenie písomnosti správeu dañe vo vecipoplatku za komunálny odpad:
VyzvaC OEM-DP-2715/91/2018-JBzodña 11.01.2018
(d'alej len pisomnost")
Pisomnost'je ulozená v mieste:
Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej nrmády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kliéntske centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
(d'alej len ,,miesto ulozenia písomnosti'1)

Podl'a § 35 dañového poriadku, ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, doruü písomnost' verejnou
vyhláSkou. Doruéenie verejnou vyhláSkou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tale, ze obec na ziadost1
správeu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o mieste ulozenia písomnosti s ¡cj presnym
oznaíením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa povazuje za den doruéenia. Oznámenie o mieste ulozenia
písomnosti sa vyvesí aj v sídle správeu dañe, ktorého písomnosf má byt1 adresátovi doruCená. Doruéovanic verejnou vyhlágkou
sa povazuje za doruíenie do vlastnych rúk.

Adresát si móze ulozenú pisomnost'prevziafv Ichote 15 dníodo dña vyvesenia tejto vyhlásky v mieste ulozenia písomnosti
v éase úradnych hodín.
Tolo oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dni. Ak si adresát ulozenú písomnosf neprevezme, posledny den tejto lehoty sa
povazuje za dcñ doruCenia písomnosti.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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