
KEŽMAROK
Niesto Kežmarok

Hla né námestie I. 060 01 Kežmarok

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát zásielky: Peter Budzel‘, trvalý pobyt mesto Liptovský Mikuláš

Písomnosť Mesta Kežmarok vo veci miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady, ato Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálny odpad r. 2002—2019
vo výške 902,70 € zo dňa 26.11.2019 je uložená na ekonomickom oddelení, správa daní
a poplatkov na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavně námestie 1, kancelária Č. dverí 1.

Z důvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa vyššie uvedená písonmosť
Mesta Kežmarok verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení 35 zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si móže zásielku prevziat‘ v lehote 15 dní od vyvesenia tejto vyhlášky o oznámení
miesta uloženia písomnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, kancelária Č. dverí 1 v úradných
hodinách.

Potvrdenie mesta o dobe vyvesenia:

odtlačok peČiatky a podpis oprávnenej osoby:

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.

PhDr. Mgr. Ján FerenČák,

primátor mesta

od 2312 2019 do ai 01 2020

Táto vyhláška bola vyvesená na Mestskom úrade v Liptovskpz\Mikuláši
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KEŽMAROK
Mesto Kežma rok

HIa n námcsrie I - 060 Ot Kežrnawk

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát zásietky: Ladislav Vyšný, trvalý pobyt mesto Liptovský Mikuláš

Písomnost‘ Mesta Kežmarok vo veci miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady, ato Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálny odpad r. 2002 —2006
vo výške 128,97 € zo dňa 26.11.2019 je uložená na ekonomickom oddetení, správa daní
a poplatkov na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavně námestie 1, kancelária Č. dverí 1.

Z dóvodu, že pobyt účastníka konania nic je známy, doručuje sa vyššie uvedená písomnost‘
Mesta Kežmarok verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení 35 zákona Č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si móže zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tejto vyhlášky
miesta uloženia písomnosti na Mestskom úrade v Kežmarku, kancelária Č. dverí 1
hodinách.

Potvrdenie mesta o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

od 2312 2W9 do

odtlaČok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

o oznámení
v úradných

MESTO LIP2KÝ MIKULAŠ

MEflAD

031 42 LWjOV*4.IIKULÁŠ

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

Mgr. Ján Ferenčák,

primátor mesta
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