MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V Banskej Bystrici

Číslo konania: OEM-DP-42626/92/2018-JB
Evidenčné číslo: 0890291,
Vybavuje / teľ: Janka Balková/ 4330 235

14.03.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Banská Bystrica, ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (ďalej len ,čákon") a § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňovýporiadok) vykonáva podľa § 35 daňového
poriadku doručovanie písomností daňového konania touto verejnou vyhláškou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:
Adresa:

Pavel Valuch
Malachovská cesta 2153/89, 974 05 Banská Bystrica
(ďalej len „adresár')

Presné označenie písomnosti správcu dane vo veci poplatku za komunálny odpad:
Výzva na podanie oznámenia k poplatku za komunálny odpad č. OEM-DP-32297/10832/2018-JB zo dňa 02.03.2018
(ďalej len ,písomnosť)
Písomnosťje uložená v mieste:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Klientske centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
(ďalej len „miesto uloženia písomností")

Podľa § 35 daňového poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou
vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť
správcu dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným
označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia
písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená. Doručovanie verejnou vyhláškou
sa považuje za doručenie do vlastných rúk.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tejto vyhlášky v mieste uloženia písomnosti
v čase úradných hodín.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia písomnosti.

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa: __
Zvesené dňa-

1 6. MAR. 2018

__

podpis
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