DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l 02334828/2021

Dátum: 22.11.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Ján Horváth
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov
Písomnosť č. l 02329904/2021 zo
Jarkova 48, 080 Ol Prešov

dňa

22.11.2021 Je uložená na

Daňovom

úrade Prešov

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
l 02329904/2021 zo dňa 22.11.2021 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 dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Jarkov a 48, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 216 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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Ing. Gabriela Hamariová
vedúci oddelenia daňovej kontroly
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l 02308657/2021

Dátum: 18.11.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov
"i apo s led: s íd lo/pobyt: . 080 Ol Prešov
Písomnosť č.

102297093/2021 zo
Hnezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

dňa

18.11.2021 je uložená na

Daňovom

úrade Prešov,

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo

l 02297093/2021 zo dňa 18.11.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
sprá\e daní (daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Adresát s1 môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 210
v úradnÝch hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu IS dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
znen1 nesk,)ršich predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia .

.. .. .... .. ... ...... .... !.1.1. ........................ .
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

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

.................... do .................................. .
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Císlo: l 02308931/2021
Dátum 18.11.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov
Naposledy s íd lo/pobyt: , 080 Ol Prešov
Písomnosť č. l 02297155/2021 zo
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

dňa

18.11.2021 je uložená na

Daňovom

úrade Prešov ,

Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo

l 02297155.2021 zo dňa 18.11.2021 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpism.
Adresát SI môže uloženú písomnosť prevziať \" lehote 15 dní odo dňa \]>esenia tohto
t'?nárnenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 210
\ úradn) ch hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
zneni neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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......................... .! ......................... .
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Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... .
(uviesť miesto vyvesenia)
od ................................ do .................................. .

DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov
Číslo: l 02308464/2021

Dátum: 18.11.2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov
Naposledy sídlo/pobyt: . 080 Ol Prešov
Písomnosť č. 102296538/2021 zo dňa 18.11.2021 je uložená na Daňovom úrade Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
102296538/2021 zo dňa 18.11.2021 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 môže uloženú písomnosť prevziať \' lehote 15 dní odo dňa vyYesenia tohto
oznámenia na DaňO\ om úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 210
v úradných hodinách.
Toto oznámen ie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
z.není neskorších predpisov posledn)· deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

v.A.'t
Mgr. Eva Bartková
vedúci oddelenia správy daní 2

Potvrdenie o dohe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená .......................................................................................... ..
(uviesť miesto vyvesenia)
od. .. . . ...................... do .................................. .

DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

=o= 1

( ,,,,, 1()2_i08185
Dátum 18 l l 2021

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
.Adres,:n písomností: COM DC s.r.o. Prešov
l\aposledy sídJoipobyt:. 080 OJ Prešov
Písomnosť č. l 02296455/2021 zo
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov

dňa

18.11.2021 je uložená na Dm'íovom úrade Prešov .

l Jľl\ odu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Da!1ového úradu Prešov číslo
11!2296-155 202! zo dňa 18.11.2021 verejnou vyhláškou podJ'a § 35 ods. 2 ;úkona č. 56312009 Z. z. o
-,pra\<: dan1 (dmiovy poriadok) a o zmene a doplneni niektor~·ch z:.tkdllO\ v znení neskorších
predpis''' .
.·\dresát s1 môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo
nznamen1a na Dariovom úrade Prešov . Hviezdosb' l'\~~ -:. OSu 1·] ), . ,
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Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 úkona č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deú tejto lehoty sa považuje za d~:ií. -:loruéenia.
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\!gr. Eva Bartková
vedL1ci l1Lidelenia správy daní 2
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rdenie u dobe vyvesenia:

·ráto vyhláška bola vyvesená .......................................................................................... ..
(uviesť miesto vyvesenia)
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