
 
        

 
 
Číslo:  13/2021 
Dátum: 9.11.2021   
 

o oznámení miesta uloženia písomnosti
 
Adresát písomnosti:  Belay Rastislav
Naposledy sídlo/pobyt: Dolné Srnie
 
Písomnosť č. 13/2021výzva na zaplatenie 
    

Z dôvodu, že pobyt adresáta 
správcovi dane známy, doručuje sa písomnosť v
o správe daní (daňový poriadok) a
touto v e r e j n o u   v y h l á š k
 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať 
podateľni Mestského úradu v
pracovných dní. 
 

Toto oznámenie sa vyvesuje 
neprevezme, podľa § 35 ods. 2 Daňového poriadku posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Táto verejná vyhláška bola vyvesená
     
 
 
 
od: ................................. do: .................................
 
 
 
 
 
     

Telefón                                                 email:                                                 Internet 
+421-(0)53-4174224                            msuspv@spisskevlachy.sk

   

 
        Mesto  Spišské Vlachy  

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

  

     

V erejná v yhláška 
oznámení miesta uloženia písomnosti 

Belay Rastislav, rok nar.: 1970 
Dolné Srnie, 

ýzva na zaplatenie daňového nedoplatku zo dňa 19

dôvodu, že pobyt adresáta – účastníka daňového konania nie je Mestu Spišské Vlachy ako 
správcovi dane známy, doručuje sa písomnosť v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
y h l á š k o u podľa poslednej známej adresy. 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia 
kého úradu v Spišských Vlachoch na prízemí  v úradných hodinách počas 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v
2 Daňového poriadku posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 

    Ľubomír Fifik  
    primátor mesta 

 
Táto verejná vyhláška bola vyvesená..................................................................... 

  (uviesť miesto vyvesenia) 

do: ................................. 
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4174224                            msuspv@spisskevlachy.skwww.spisskevlachy.sk                     00329657

 

9.10.2021 

účastníka daňového konania nie je Mestu Spišské Vlachy ako 
zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. 

znení neskorších predpisov 

dní od vyvesenia tohto oznámenia na 
úradných hodinách počas 

. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote 
2 Daňového poriadku posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
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      web. stranka obce Dolné Srnie, úradná tabuľa
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