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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 102954302/2019
Dátum: 27.12.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: M&L Slovakia, s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Sibírska 6958 /20,08001 Prešov
Písomnosť č. 102881870/2019 zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov ,
Hurbanistov 3, Prešov
Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
102881870/2019 zo dňa 16.12.2019 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, Prešov v kancelárii Č. 511 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona Č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Mgr. Jana Poklembová
poverená zastupovaním vedúceho
oddelenia
daňovej exekúcie 1
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 102954639/2019
Dátum: 27.12.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: MABART, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90,08001 Prešov
Písomnosť Č. 102882335/2019
Hurbanistov 3, Prešov

zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov ,

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
102882335/2019 zo dňa 16.12.2019 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, Prešov v kancelárii Č. 511 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podfa § 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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Mgr. Jana Poklembová
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daňovej exekúcie I
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DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Číslo: 102954350/2019
Dátum: 27.12.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: M.I.M. Energy Slovakia s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13,08001 Prešov
Písomnosť č. 102882092/2019 zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom
Hurbanistov 3, Prešov

úrade Prešov ,

Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
102882092/2019 zo dňa 16.12.2019 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 móže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii Č. 511 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl'a § 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: 102954598/2019
Dátum: 27.12.2019

Verejná
vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomností: MAXIMA Slovakia, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Suchoňova 9, 080 05 Prešov
Písomnosť č. 102882550/2019 zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov ,
Hurbanistov 3, Prešov
Z dóvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo
102882550/2019 zo dňa 16.12.2019 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, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných
hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podfa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Mgr. Jana Poklembová
poverená zastupovaním vedúceho
oddelenia
daňovej exekúcie 1
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