V Štrbe dňa: 09. 08. 2022
Tel.: 052/78 78 821

Doručovanie verejnou vyhláškou
Obec Štrba, ako správca dane podľa § 99 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) a § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“)
vykonáva podľa ustanovenia § 35 daňového poriadku doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou:

Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko: Koloman Gaži (ďalej len „adresát“)
Adresa trvalého pobytu: J. Kráľa 688/8, 059 38 Štrba
Presné označenie písomností správcu dane a poplatku vo veci daní a poplatkov:
Rozhodnutie Daň z nehnuteľnosti č.: 013131/2022 zo dňa: 09. 06. 2022
(č. konania: 8/6026/2022-DKr)
Rozhodnutie Poplatok za komunálny odpad č.: 1620013131/2022 zo dňa: 09. 06. 2022
(č. konania: 6/6027/2022-DKr)
Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov č.: 13/6028/2022-DKr. zo dňa 09. 06. 2022
(č. konania: 13/6028/2022-DKr)
Písomnosti sú uložené v mieste:
Obecný úrad Štrba – dane a poplatky č. d. 3, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
(ďalej len „miesto uloženia písomnosti“)
Podľa § 35 daňového poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť
verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta
tak, že obec na žiadosť správcu dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste
uloženia písomností s jej presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého
písomnosť má byť adresátovi doručená. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných
rúk.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tejto vyhlášky v mieste
uloženia písomnosti v čase úradných hodín.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto
lehoty sa považuje za deň doručenia písomnosti.

Drahomíra Krajčíriková, ref. daní a popl.
na základe poverenia Michala S ý k o r u
starostu obce Štrba

Vyvesené dňa: 10. 08. 2022
Zvesené dňa: 25. 08. 2022
Podpis:

