
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PEZINOK 

Číslo spisu: OU-PK-00-201/002693 
Pezinok, dňa 06.04.2018 

organizačný odbor 
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 

V súlade s§ 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 

OZNAMUJEME 

účastníkovi konania: 

Danici Pitvorovej, 
902 01 PEZINOK 

že jej je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk, vydaná Okresným úradom 
Pezinok, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok. 

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, 
doručuje sa písomnosť, v zmysle § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, verejnou vyhláškou. 

Adresát si môže uložené písomnosti prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Okresnom úrade Pezinok, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, na 2. posch., 
v podateľni okresného úradu na č. dv. 208a alebo č. dv. '21 la a to počas úradných hodín 
okresného úradu: 

Po, Ut a Št 
St 
Pi 

od 7.30- 15.00 
od 7.30 - 17.00 
od 7.30 - 14.00 

Ak si účastník konania uložené písomnosti v tejto lehote neprevezme, bude Okresný úrad 
Pezinok považovať posledný deň tejto lehoty za deň jej doručenia. 
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PhDr. Jozefína Šottníková 

vedúca odboru 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu Pezinok v termíne 
od: do: 


	Page 1

