
                            

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel.: 031/789 2392    IČO: 00306169    e-mail: mu@sered.sk 

Fax: 031/789 2447    č.účtu: SLSP 0203505156/0900  web: http://www.sered.sk 

Číslo konania: 8067/4990/2018 

Dátum: 16.05.2018 

    

  

 

V e r e j n á    v y h l á š k a  

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

 
 

 

Adresát písomnosti:  Martin Lámala 

    trvale bytom: Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď 
 

 

 

 Písomnosť – Rozhodnutie č. 1620040522/2018 na miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady zo dňa 27.04.2018 je uložená na Mestskom úrade v Seredi. 

 

 Z dôvodu, že bydlisko adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Mestského úradu Sereď 

číslo konania 8067/4990/2018 zo dňa 27.04.2018 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 vyvesenia tohto oznámenia, 

na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č. 4 v čase úradných hodín.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

           -podpísané-  

         PaedDr. Bc. Daniela Vašková - Kasáková 

                  vedúca referátu životného prostredia 

 

 

 

Potvrdenie mesta o dobe vyvesenia: 

Táto vyhláška bola vyvesená: _________________________________________ 

      (uviesť miesto vyvesenia) 

 

od   16.05.2018       do  31.05.2018   

mailto:mu@sered.sk
http://www.sered.sk/


                            

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel.: 031/789 2392    IČO: 00306169    e-mail: mu@sered.sk 

Fax: 031/789 2447    č.účtu: SLSP 0203505156/0900  web: http://www.sered.sk 

Číslo konania: 8074/4997/2018 

Dátum: 16.05.2018 

    

  

 

V e r e j n á    v y h l á š k a  

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

 
 

 

Adresát písomnosti:  Martina Starková 

    trvale bytom: Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď 
 

 

 

 Písomnosť - Rozhodnutie č. 1620044063/2018 na miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady zo dňa 27.04.2018 je uložená na Mestskom úrade v Seredi. 

 

 Z dôvodu, že bydlisko adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Mestského úradu Sereď 

číslo konania 8074/4997/2018 zo dňa 27.04.2018 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 vyvesenia tohto oznámenia, 

na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č. 4 v čase úradných hodín.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

           -podpísané-  

         PaedDr. Bc. Daniela Vašková - Kasáková 

                  vedúca referátu životného prostredia 

 

 

 

Potvrdenie mesta o dobe vyvesenia: 

Táto vyhláška bola vyvesená: _________________________________________ 

      (uviesť miesto vyvesenia) 

 

od   16.05.2018       do  31.05.2018   

mailto:mu@sered.sk
http://www.sered.sk/


                            

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel.: 031/789 2392    IČO: 00306169    e-mail: mu@sered.sk 
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Číslo konania: 6829/3752/2018 

Dátum: 16.05.2018 

    

  

 

V e r e j n á    v y h l á š k a  

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

 
 

 

Adresát písomnosti:  Peter Pazúr 

    trvale bytom: D.Štúra 761/27, 926 01 Sereď 
 

 

 

 Písomnosť – Rozhodnutie č. 1620041756/2018 na miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady zo dňa 27.04.2018 je uložená na Mestskom úrade v Seredi. 

 

 Z dôvodu, že bydlisko adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Mestského úradu Sereď 

číslo konania 6829/3752/2018 zo dňa 27.04.2018 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 vyvesenia tohto oznámenia, 

na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č. 4 v čase úradných hodín.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

           -podpísané-  

         PaedDr. Bc. Daniela Vašková - Kasáková 

                  vedúca referátu životného prostredia 

 

 

 

Potvrdenie mesta o dobe vyvesenia: 

Táto vyhláška bola vyvesená: _________________________________________ 

      (uviesť miesto vyvesenia) 

 

od   16.05.2018       do  31.05.2018   

mailto:mu@sered.sk
http://www.sered.sk/

