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Vec 
hadosť  o vyvesenie na tabuli verejných oznamov 

Daňový úrad Bratislava Vás žiada, aby ste v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyvesili na tabuli verejných oznamov priloženú—Werejnú -vyhlášku—o—oznárie14—miesta--- 
uloženia písomnosti" č. 101740056/2020 zo dňa 13.11.2020 na 15 dní. 

Po uplynutí tejto doby žiadame potvrdiť  dobu vyvesenia a potvrdené oznámenie zaslať  späť. 

Účastníci daňového exekučného konania a iné osoby sú podľa § 11 ods. 2 Daňového poriadku 
povinný zachovávať  daňové tajomstvo pod následkom trestnoprávneho postihu za porušenie tejto 
povinnosti. 
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DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 

Číslo: 101740056/2020 
Dátum: 13.11.2020 

Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: P.K.S. s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Mierová 8, 902 01 Pezinok 

Písomnosť  č. 101579634/2020 zo dňa 14.10.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava 
Radlinského 37, 817 78 Bratislava. 

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť  číslo 101579634/2020 zo dňa 
14.10.2020 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Adresát si môže uloženú písomnosť  prevziať  v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 78 Bratislava. v kancelárii č. 406 
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. 

Ing. drea Suchoňová 
námestnik 

riadite a daňového úradu 
úseku daňovej exekúcie 
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