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Vec 

Žiadosť  o vyvesenie verejnej vyhlášky 

Daňový úrad Bratislava, pobočka Pezinok Vás v zmysle § 35 ods. 2 zákona č  . 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
žiada o zabezpečenie doručenia písomnosti verejnou vyhláškou daňovníkovi: 

Adresát písomnosti: GAŠTAN Matúš , IČO 41029798, naposledy sídlom Svätoplukova 2668/5, 902 
01 Pezinok. 

Podľa § 35 ods. 2 zákona č  . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste 
posledného pobytu alebo sídla 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. 
Po uplynutí doby 15 dní na vyvesenie žiadame zaslať  potvrdenú verejnú vyhlášku sprievodným listom, 
a to do osem dní odo dňa jej uplynutia. 
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Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: Matúš Gaštan 
Naposledy sídlo/pobyt: Svätoplukova 2668 / 5, 902 01 Pezinok 

Písomnosť  č. 101805583/2020 zo dňa 24.11.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na 
pobočke Daňového úradu Moyzesova 2, 902 01 Pezinok 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť  Bratislava číslo 
101805583/2020 zo dňa 24.11.2020 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Adresát si môže uloženú pĺsomnosť  p-revziať  v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Daňového úradu Moyzesova 2, 902 01 Pezinok 
v kancelárii č  603 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. 
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Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

//r: U. 1.4-) .č.<7 Táto vyhláška bola vyvesená 	  
(uviesť  miesto vyvesenia) 

od 	 do 	  

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

