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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l O1966169/2021
Dátum: 18.10.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Antónia Kopaničáková
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O1 Prešov
Písomnosť č. 1O1954911/2021 zo dú a 18.1 O.2021 je uložená na Daúovom úrade Prešov ,
Hviezdoslavova 7, 080 O1 Prešov

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daiíového úradu Prešov číslo
1O1954911/2021 zo diía 18.10.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daiíový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dií.a vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212
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 deií. tejto lehoty sa považuje za deií. doručenia.

;j,

.......................f/ ......................... .
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... .
(uviesť miesto vyvesenia)
od ...... 2.0.. Ja~

. ZI1.. ... do .................................. .

DANOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo:

l OI 953508/2021
Dátum: 18.10.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Lenka Katriňaková
Naposledy sídlo/pobyt: ., 080 Ol Prešov
Písomnosť č. 101948533/202 I zo dúa I 5.10.2021 je uložená na Daúovom úrade Prešov ,
Hviezdoslavova 7, 080 O1 Prešov

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo
101948533/2021 zo dňa 15.10.2021 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daúový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto
oznámenia na Daúovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7. 080 O1 Prešov v kancelárii č. 212
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 posledn}· deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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··························{····························
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená .......................................................................................... ..
(uviesť miesto vyvesenia)
1'"1
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od ...
2O.. ~.!\.-;~.. !.:.-:.·.......... do .................................. .
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l O195 1882/2021

Dátum: 18.10.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Mgr. art. Stanislava Kašperová
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov
Písomnosť č.

101947407/2021 zo dúa 15.10.2021 je uložená na Daúovom úrade Prešov ,
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
l 01947407/2021 zo dňa 15.10.2021 verejnou vyhláškou podľa§ 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 dií.a vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hvi.ezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212
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 posledn)· deú tejto lehoty sa považuje za deú doručenia.
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...................... :...j .......................... .
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... .
(uviesť miesto vyvesenia)
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od ................................ do .................................. .
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l O1963229/2021

Datum 18.10.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Ján Bobot
\laposledy sídlo/pobyt: . 080 Ol Prešov
Písomnosť č.

101954410/2021 zo

dňa

18.10.2021 je uložená na

Daňovom

úrade Prešov,

llviezdoslavova 7
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
l (J JlJ544l O 2021 zo dňa 18.10.202 I verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
~rrá\e daní (daňov~ poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
rreJpiSll\'

:\dresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov, Hviezdoslava\ a 7 \ kancelárii č. 206 \ úradn~ ch hodinách.
lllto oznámenie sa \yvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
Lneni neskorších predpisov posledn)' deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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........................~1 ..........................
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potndenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... .
(uviesť miesto vyvesenia)
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nd .............................. do .................................. .

