V Spišskej Novej Vsi, 2. 7. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomností
Mesto Spišská Nová Ves z dôvodu neznámeho pobytu adresáta písomnosti vykonáva v zmysle § 3.5
zákona č. 563/2009 Z. z. o správc daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou:

Miesto uloženia písomností: Mestský úrad, Štefánikovo námestie l, 052 70 Spišská Nová Vcs
Písomnost' zo dňa 29. 5. 2020 -

doporučená

zásielka
Číslo písomností

Adresát písomnosti
Gabriela Ogurčáková, Prešov

K V 1-21909/2020 l 1935

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade v Spišskej Novej V si, Štefánikovo námestie č. l, v kancelárii č. 211 na l. poschodí, 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 deli doručenia.

ľ

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Táto vyhláška bola vyvesená:

od .............................. do ............................. .
Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -61 O, 611, radnica@mestosnv.sk
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V Spišskej Novej Vsí, 2. 7. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomuostí
Mesto Spišská Nová Ves z dôvodu neznámeho pobytu adresáta písomnosti vykonáva v zmysle § 35
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou:
Miesto uloženia písomnosti: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Vcs
Písomnosť

zo dňa l. 6. 2020 - doporučená zásielka

Gabriela Ogurčáková, Prešov

Číslo písomnosti
K U 1-21909 l 2018 l 648

Gabriela Ogurčáková, Prešov

K U 1-21909/2017/1233

Adresát písomnosti

Adresát si môže uloženú písomnost' prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade v Spišskej Novej V si, Štefánikovo námestie č. J, v kancelárii č. 211 na l. poschodí, v
úradných hodinách.

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

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Táto vyhláška bola vyvesená:
od .............................. do ............................. .
Radničné

námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves. Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk

IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s., !BAN: SK1656000000003400422003. BIC: KOMASK2X

V Spišskej Novej Vsi, 2. 7. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomností
Mesto Spišská Nová Ves z dôvodu neznámeho pobytu adresáta písomnosti vykonáva v zmysle § 35
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (da!lový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou:
Miesto uloženia písomností: Mestský úrad, Štefánikovo námestie l, 052 70 Spišská Nová Ves
Písomnosť

zo dňa l. 6. 2020 -

doporučená

zásielka

Číslo písomnosti

Adresát písomnosti

K U 1-513012016 l 2405

Peter Porada, 080 01 Prešov
Peter Porada, 080 01 Prešov

K U 1-5130 l 2017 l 1178

Peter Porada, 080 01 Prešov

K U 1-5130 l 2018 l 1125

Peter Porada, 080 01 Prešov

K U 1 - 5130 l 2015 l 3380

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. l, v kancelárii č. 211 na l. poschodí, v
úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyveszu·e po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme.
poslednJí de1í tejto lehoty sa považzlje za dd1 doručenia.

/
Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Táto vyhláška bola vyvesená:
od .............................. do ............................. .
Radničné

námestie

č.7,

052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 05314176 kl. -610,611, radnica@mestosnv.sk

IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X

