DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Číslo: 101005942/2019
Dátum: 30.04.2019

V e rej ná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: R.P.G. - TRADING, spol. s r.o.
Naposfedy sídlo/pobyt:, 974 01 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100989526/2019 zo dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Banská
Bystrica Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská
Bystrica číslo 100989526/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica Nová 13, 974 04 Banská Bystrica v kancelárii č. 236
v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

JUDr. Ing. Marta Fašková
vedúci oddelenia správy daní 3

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená
(uviesť miesto vyvesenia)
od

do

mestský

ň rad

banská bystrica

- y máj 2019

Vyvesené dňa: ------------------- é dňa:

DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Číslo: 101000482/2019
Dátum: 30.04.2019

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Jozef Marko
Naposledy sídlo/pobyt:, 974 01 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100991484/2019 zo dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Banská
Bystrica
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská
Bystrica číslo 100991484/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica v kancelárii č.237 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

V
3JUDr. Ing. Marta Fašková
vedúci oddelenia správy daní 3

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená...................................................
(uviesť miesto vyvesenia)
od...............................do....................................

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa: __
Zvesené dňa:

-

7

máj

2019

DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, l)74 (14 Banská Bystrica

Číslo: 100993571/2019
Dátum: 29.04.2019

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Slimák
naposledy sídlo/pobyt: 974 09 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100991610/2019 zo dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, kancelária č. 404.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového
úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, číslo konania:
100991610/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica,
v kancelárii č. 404 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

vedúci oddelenia daňovej kontroly 3

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená:
Od............................................

MESTSKÝ ÚRAD
do..................................

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa:

~ ^

------

Zvesené dňa'

.

t

podpis

r/

>

DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica

Číslo: 100993571/2019
Dátum: 29.04.2019

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Slimák
naposledy sídlo/pobyt: 974 09 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100991610/2019 7.0 dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, kancelária č. 404.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového
úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, číslo konania:
100991610/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica,
v kancelárii č. 404 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

/

Ing. Miriam Pauková
vedúci oddelenia daňovej kontroly 3

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená:
Od
do

MESTSKY ÚRAD
"'BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa: ________

7

MÁJ

Zvesené dňa:
podpis

2019

DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica

Číslo: 100993809/2019
Dátum: 29.04.2019

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Slimák
naposledy sídlo/pobyt: 974 09 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100991801/2019 zo dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, kancelária č. 404.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového
úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, číslo konania:
100991801/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica,
v kancelárii č. 404 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

/?

Ing. Miriam Pauková
vedúci oddelenia daňovej kontroly 3

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená:
Od
do

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa: _
Zvesené dňa:

-

7

MÁJ

2019

DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica

Číslo: 100993809/2019
Dátum: 29.04.2019

Verejná vy li láska
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Slimák
naposledy sídlo/pobyt: 974 09 Banská Bystrica
Písomnosť č. 100991801/2019 zo dňa 29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, kancelária č. 404.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového
úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, číslo konania:
100991801/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica,
v kancelárii č. 404 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

h
/

Ing. Miriam Pauková
vedúci oddelenia daňovej kontroly 3

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:
i
Táto vyhláška bola vyvesená:
Od
do

MESTSKY ÚRAD
^
i bystrica
UVCXttir'A
banská

