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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

  
 

Adresát písomnosti:   Lea Šachová  

Dátum narodenia:   15.03.1979 

Posledná známa adresa: Michalovce, 07101  Michalovce   

 

ďalšie známe údaje: 

Označenie písomnosti: 

Rozhodnutie č. 28086/2018/018278/2018/02 vyrubené dňa 16.03.2018 - za rok 2018 

Rozhodnutie č. 28086/2018/053814/2018/02 vyrubené dňa 25.06.2018 - za rok 2018 

Rozhodnutie č. 28086/2018/053813/2018/02 vyrubené dňa 25.06.2018 - za rok 2017 

Rozhodnutie č. 27106/2017/039214/2017/02 vyrubené dňa 28.03.2017 - za rok 2017 

Rozhodnutie č. 27728/2016/053998/2016/02 vyrubené dňa 10.06.2016 - za rok 2016 

Rozhodnutie č. 27728/2016/064910/2016/02 vyrubené dňa 23.09.2016 - za rok 2016 

Rozhodnutie č. 28309/2015/038005/2015/02 vyrubené dňa 20.04.2015 - za rok 2015 

Rozhodnutie č. 46955/2018/053812/2018/02 vyrubené dňa 25.06.2018 - za rok 2015 

Rozhodnutie č. 1022/21279/2014/3130180171vyrubené dňa 16.03.2014 - za rok 2014 

Rozhodnutie č. 053810/2018/3130180171    vyrubené dňa 25.06.2018 - za rok 2014 

 

Miesto uloženia :  Mestský úrad Michalovce 

Referát miestnych daní a poplatkov 

Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce 
 

Z dôvodu, že účastník daňového konania má posledný trvalý pobyt na hore uvedenej adrese, 

ktorá je správcovi dane známa, avšak na uvedenej adrese je adresát písomnosti neznámy, 

doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Zb. 

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov.   

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohoto oznámenia 

v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách: 

Pondelok  od 8.00     do  14.00 

Streda   od 9.00     do  16.00  

Piatok   od 8.00     do  14.00 

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. 

 

 
 
 

             ................................................................. 

 Viliam Zahorčák 
                                                                                                                primátor mesta 
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