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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 10062450112019
Dátum: 13.03.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: KARISSTRANS s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov
Písomnosť Č. 100546946/2019 zo dňa 01.03.2019
Hurbanistov 3,08001 Prešov

je uložená na Daňovom

úrade Prešov ,

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
100546946/2019 zo dňa 01.03.2019 verejnou vyhláškou podla § 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 moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii Č. 509 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100583869/2019
Dátum: 07.03.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: ENIKY BENIKY s.r.o. v likvidácii
Naposledy sídlo/pobyt: Lubochnianska 2, 080 06 Lubotice
Písomnosť Č. 100531352/2019
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov

zo dňa 27.02.2019

je uložená na Daňovom

úrade Prešov ,

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo
100531352/2019 zo dňa 27.02.2019 verejnou vyhláškou podťa § 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 moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii Č. 509 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100616145/2019
Dátum: 12.03.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: VES MILE s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 /2, 080 01 Prešov
Písomnosť Č. 100506538/2019 zo dňa 25.02.2019 je uložená na Daňovorn

úrade Prešov

Z dóvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
100506538/2019 zo dňa 25.02.2019 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov ,Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100566071/2019
Dátum: 05.03.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: ARMY Service, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50,08001 Prešov
Písomnosť Č. 100474352/2019 zo dňa 19.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov
Z důvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
100474352/2019 zo dňa 19.02.2019 verejnou vyhláškou podl'a § 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 moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní oda dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov ,Hurbanistov 3, v kancelárii Č. 509 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100565760/2019
Dátum: 05.03.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: AVV, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 6,08001 Prešov
Písomnosť Č. 100474674/2019 zo dňa 19.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov
Z dóvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
100474674/2019 zo dňa 19.02.2019 verejnou vyhláškou podla § 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 rnóže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov ,Hurbanistov 3, v kancelárii Č. 509 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 100566331/2019
Dátum: 05,03,2019

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: Alojs Trade s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 10,08005 Prešov
Písomnosť č. 100476956/2019 zo dňa 20.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov
Z dóvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
100476956/2019 zo dňa 20.02.2019 verejnou vyhláškou podla § 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 móže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii Č. 509 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
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