MESTO BANSKÁ BYSTRICA

OEM-DP-60385/2992/2018/S v

V Banskej Bystrici 12.04.2018

Ev. č.: 747241
Vybavuje: PhDr. Dagmar Svešniková,CSc.
Telefón: 048/4330 233

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektoiých zákonov (ďalej len „daňovýporiadok") vykonáva podľa ustanovenia § 35 daňového
poriadku doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu
Identifikátor:

Ján Ballek
Bernolákova 6129/39, Banská Bystrica
02.07.1980

ďalšie známe údaje:
Presné označenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dane z nehnuteľností:
Rozhodnutie č. 157627/2017-Sv zo dňa: 07.11.2018
Rozhodnutie č. 157633/2017-Sv zo dňa: 07.11.2018
Rozhodnutie č. 157645/2017-Sv zo dňa: 07.11.2018
Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov
Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica
Ak nie je správcovi dane známy pobyt adresáta, doničí správca dane písomnosť verejnou vy liláškou, podľa ustanovenia
§ 35 daňového poriadku. Doničenie verejnou vyhláškou sa vy koná v sídle 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 vy liláškou sa považuje za doručenie do vlastných ník.
Adresát písomnosti si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
uloženia zásielky v úradných hodinách.
Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň domčenia.

v. z.
Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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