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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100482991/2021
Dátum: 24.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Peter Čekán
Naposledy sídlo/pobyt: ,08001 Prešov
Písomnosť č. 100476934/2021 zo dňa 23.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Prešov ,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
Z dóvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov,
Hviezdoslavova 7,08001 Prešov číslo 100476934/2021 zo dňa 23.03.2021 verejnou vyhláškou podla
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si rnóže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii č.509 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100441724/2021
Dátum: 16.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: TT auto s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Družstevná 40, 080 06 Prešov
Písomnosť Č. 100376341/2021 zo dňa 04.03.2021 Je uložená na Daňovom úrade Prešov
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100376341/2021 zo dňa 04.03.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní oda dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii Č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100442332/2021
Dátum: 16.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: ajax 2000, S.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínová 6,08001
Písomnosť Č. 100414425/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Prešov

zo dňa 10.03.2021

Je uložená na Daňovom

úrade Prešov

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100414425/2021 zo dňa 10.03.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii Č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100435019/2021
Dátum: 15.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Drevokomplet, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov
Písomnosť Č. 100309304/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov

zo dňa 22.02.2021

je uložená na Daňovom

úrade Prešov

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100309304/2021 zo dňa 22.02.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Oaňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii Č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100434860/2021
Dátum: 15.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Igor Tóth
Naposledy sídlo/pobyt: Prostějovská 4828 / 39, 080 01 Prešov
Písomnosť č. 100344019/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

zo dňa

25.02.2021

je uložená na Daňovom

úrade Prešov

Z důvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100344019/2021 zo dňa 25.02.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii Č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100450405/2021
Dátum: 17.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: HELP JOZEF HREHA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Fintická 8, 080 06 Prešov
Písomnosť č. 100291950/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

zo dňa 19.02.2021

Je uložená

na Daňovom

úrade Prešov

Z do vodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100291950/2021 zo dňa 19.02.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní ode dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100450740/2021
Dátum: 17.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Písomnosť č. 100400212/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

zo dňa

Prešov
09.03.2021

je uložená

na Daňovorn

_
_

DAŇOVÝÚRADPREŠOV

Adresát písomností: Matúš Duch
Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 6622 / 11,08001

...

úrade Prešov

Z dóvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100400212/2021 zo dňa 09.03.2021 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovorn úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100450566/2021
Dátum: 17.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: HOBBY, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Suchomlynská 9,08001 Prešov
Písomnosť Č. 100332315/2021 zo dňa
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

24.02.2021 Je uložená na Daňovom

úrade Prešov

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Prešov číslo
100332315/2021 zo dňa 24.02.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovorn úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii Č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100478484/2021
Dátum: 23.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: REKLAMA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Lubochnianska 1, 080 06 Lubotice
Písomnosť č. 100454804/2021
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

zo dňa 18.03.2021

Je uložená

na Daňovom

úrade Prešov

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Prešov číslo 100454804/2021
zo dňa 18.03.2021 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si maže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní oda dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100487261/2021
Dátum: 24.03.2021

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Batar s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 6, 080 01 Prešov
Písomnosť č. 100394306/2021 zo dňa 08.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Prešov
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.
Z důvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť číslo 100394306/2021 zo dňa
08.03.2021 verejnou vyhláškou podfa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si maže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 01 Prešov. v kancelárii Č. 511 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 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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