
DAŇOVÝ ÚRAD NITRA 

Číslo: 103223791/2016 
Dátum: 26.05.2016 

V e r e j n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: M A C C - S Y S T E M s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jókaiho 22, 945 01 Komárno 

Písomnosť č. 103154063/2016 zo dňa 16.05.2016 je uložená na Daňovom úrade Nitra , 
Coboriho 2, 949 01 Nitra 

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 
103154063/2016 zo dňa 16.05.2016 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. 3/3 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 

MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
•Sr 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Táto vyhláška bola vyvesená 
(uviesť miesto vyvesenia) 

- 1 JÚN 2016 
od do 



DAŇOVÝ ÚRAD NITRA 

Číslo: 103223542/2016 
- Dátum: 26.05.2016 

V e r e j n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: Metal-Car s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Eôtvôsova 12, 945 05 Komárno 

Písomnosť č. 103169033/2016 zo dňa 18.05.2016 je uložená na Daňovom úrade Nitra , 
Coboriho 2, 949 01 Nitra 

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 
103169033/2016 zo dňa 18.05.2016 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. 3/3 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 o dobe vyvesenia: MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 

Táto vyhláška bola vyvesená 
(uviesť miesto vyvesenia) 

od ľJ.M.ML. do 



DAŇOVÝ ÚRAD NITRA 

Číslo: 103205743/2016 
Dátum: 24.05.2016 

V e r e j n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: Alžbeta Gódorová 
Naposledy sídlo/pobyt: ., 945 01 Komárno 

Písomnosť č. 103196169/2016 zo dňa 19.05.2016 je uložená na Daňovom úrade Nitra 
Coboriho 2, 949 01 Nitra 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 
103196169/2016 zo dňa 19.05.2016 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. 

Mgr. Miroslav Rubis 
riaditeľ odboru daňovej exekúcie 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 

•2 

Táto vyhláška bola vyvesená 
(uviesť miesto vyvesenia) 

od 
- 1 JÚN 2016 

do 


