DAŇOVÝ ÚRAD NITRA
Číslo: 101003332/2016
Dátum: 11.01.2016

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Auto rent 2010, s.r.o., Dunajské nábrežie 2, 945 05 Komárno
Písomnosť č. 100011582/2016 zo dňa 05.01.2016 je uložená na Daňovom úrade Nitra ,
Coboriho 2, 949 01 Nitra,
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo
konania 100011582/2016 zo dňa 05.01.2016 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 v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia
na Daňovom úrade Nitra , Coboriho 2, 949 01 Nitra, v kancelárii č.3/5, na treťom poschodí 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.

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

KHSTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

Táto vyhláška bola vyvesená
(uviesť miesto vyvesenia)
od

1 8 JAN. 2016

do

DAŇOVÝ ÚRAD NITRA
Číslo: 101003527/2016
Dátum: 11.01.2016

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: K O S M I X s.r.o., Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno
Písomnosť č. 21276361/2015 zo dňa 20.11.2015 je uložená na Daňovom úrade Nitra Coboriho
2, 949 01 Nitra
Z dôvodu, že sídlo adresáta nieje známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo
konania 21276361/2015 zo dňa 20.11.2015 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 v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia
na Daňovom úrade Nitra Coboriho 2, 949 01 Nitra v kancelárii č.3/5 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.

riaditeľ odboru daňovej exekúcie

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

Táto vyhláška bola vyvesená
(uviesť miesto vyvesenia)
od

1 8 JAN. 2016

do

DAŇOVÝ ÚRAD NITRA
Číslo: 101000621/2016
Dátum: 11.01.2016

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: S T A R J O B S Slovakia, s.r.o., Župná 14, 945 01 Komárno
Písomnosť č. 21276214/2015 zo dňa 20.11.2015 je uložená na Daňovom úrade Nitra Coboriho
2, 949 01 Nitra
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo
konania 21276214/2015 zo dňa 20.11.2015 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 v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia
na Daňovom úrade Nitra Coboriho 2, 949 01 Nitra v kancelárii č.3/5 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.

riaditeľ odboru daňovej exekúcie

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

Táto vyhláška bola vyvesená
(uviesť miesto vyvesenia)

od

1 8 JAN. 2016

do

DAŇOVÝ ÚRAD NITRA
Číslo: 101003047/2016
Dátum: 11.01.2016

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: ŠTART 2007 s.r.o., Gombaiho 3, 945 01 Komárno
Písomnosť č. 21520396/2015 zo dňa 23.12.2015 je uložená na Daňovom úrade Nitra Coboriho
2,949 01 Nitra
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo
konania 21520396/2015 zo dňa 23.12.2015 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 v lehote 15 dní bd dňa vyvesenia tohto oznámenia
na Daňovom úrade Nitra Coboriho 2, 949 01 Nitra v kancelárii č.3/5 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.

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO

•Z-

Táto vyhláška bola vyvesená
(uviesť miesto vyvesenia)

od

1 8 JAN. 2016

do

