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Žiadosť o doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou

Daňoqý úrad Bratislavu v zmysle ustanovení zákona č. 333l20II Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákoua_č. a?92099 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov a podl'a § 35 zákona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňorný poriadok)
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskorších predpisov (dblej len "Daňoqf
poriadok"), žíada o vyvesenie na tabuli verejných oznamov priloženú verejnú vyhlášku ě
10152921812017 zo dňa 12.07.2017 ooznámení miesta uloženia písomnosti na dobu 15 dní
daňového subjektu: Hanaplus s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO 46743111, DIČ
2023640641.

Po uplynutí lehoty Vás žiadame o zaslanie poťwdenej vyhlášky na daňoqý úrad.
Účastníci daňového konania a tretie osoby sú podl'a § l1 ods. 2 Daňového poriadku povinní

zachovávať, daňové tajomstvo pod následkom trestnoprávneho postihu za porušenie tejto povinnosti.

DaňovY úrad Bratislava
Ševógnkova 32
850 00 Bíatislava
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Dáturrr: 12,07.2017

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písornností: Hanaplus s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Vajnorská 89, 83l 04 Bratislava 3 - Nové Mesto

Písonrnosť č. 101452097l2017 zo dňa 28.06.201"7 je uložená na Daňovom úrade Bratislava ,

Radlinského 37,8l7 89 Bratislava.

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je znárne, doručuje sa písornnosť Dariového úradu Bratislava
číslo l01452097l20I7 zo dha 28.06.20I'7 verejnou vylrláškou podlh 5S 35 ods. 2 zákonač.56312009
Z. z. o správe daní (daňolý poriadok) a o zlnene a doplrrení rriektorých zákonov v znení neskoršíclr
predpisov.

Adresát si rnóže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznánrenia na Daňovotn úrade Bratislava, Radlinskélro 37,8I7 89 Bratislava. vkancelárii č. 503
v úradných hodinách.

Toto oznánenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č.56312009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing.

riaditel'od

Potvrdenie o dobe ryvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená
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