
Číslo:  18833/2018
V Bytči dňa: 21.12.2018

V e r e j n á   v y h l á š k a 
                       

 o  oznámení  miesta  uloženia  písomnosti

Adresát písomnosti:  :  :  :  

    
Tomeková Emília, 02.05.1959, Bytča,

Písomnosť  – Daň.  exe.  príkaz   18833/2018 La  zo  dňa  21.12.2018 je  uložená na
Mestskom úrade Bytča, Námestie SR  č.1 v kancelárii č. 5.

Z dôvodu  ,  že  pobyt  účastníka  konania  nie  je  známy  –  doručuje  sa  písomnosť
Mestského úradu Bytča   – Daň. exe. príkaz  18833/2018 La zo dňa  21.12.2018 sa doručuje
verejnou vyhláškou v zmysle  §35 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (9aňový poriadok )
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Adresát  si  môže  uloženú  písomnosť  prevziať  v lehote  15  dní  od  vyvesenia  tohto
oznámenia  na  Mestskom úrade  Bytča  ul.  Námestie  SR č.1  v kancelárii  č.5  v úradných
hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po  dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto
lehote neprevezme , posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

                                                                                                         Ing. Miroslav Minár čik
              primátor mesta

Potvrdenie  mesta o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená.........na verejnej tabuli pri MsÚ v Bytči....................................

od: ..... 21.12.2018..................   do: ......5.1.2019.....................  .

Telefón Internet  IČO
041/5073918 http://www. alena.latosova@ bytca.sk 00321192



Číslo:  18835/2018    
V Bytči dňa: 21.12.2018

V e r e j n á   v y h l á š k a 
                       

 o  oznámení  miesta  uloženia  písomnosti

Adresát písomnosti:  
 

Tureková Klaudia, 08.10.1981, Bytča,

Písomnosť  –  Daň.  exe.  príkaz   17848/2018-ExVz/89   La  zo  dňa   26.11.2018 je
uložená na Mestskom úrade Bytča, Námestie SR  č.1 v kancelárii č. 5.

Z dôvodu  ,  že  pobyt  účastníka  konania  nie  je  známy  –  doručuje  sa  písomnosť
Mestského úradu Bytča   – Daň. exe. výzva  17848/2018-ExVz/89La zo dňa  26.11.2018 sa
doručuje  verejnou vyhláškou v zmysle  §35 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (9aňový
poriadok  )  a o zmenách  v sústave  územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších
predpisov.

Adresát  si  môže  uloženú  písomnosť  prevziať  v lehote  15  dní  od  vyvesenia  tohto
oznámenia  na  Mestskom úrade  Bytča  ul.  Námestie  SR č.1  v kancelárii  č.5  v úradných
hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po  dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto
lehote neprevezme , posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

                                                                                                         Ing. Miroslav Minár čik
              primátor mesta

Potvrdenie  mesta o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená.........na verejnej tabuli pri MsÚ v Bytči....................................

od: ..... 21.12.2018..................   do: ......5.1.2019.....................  .

Telefón Internet  IČO
041/5073918 http://www. alena.latosova@ bytca.sk 00321192


