MESTO FIĽAKOVO - Mestský úrad
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou
Vo Fiľakove 07.12.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Mestský úrad Fiľakovo doručuje písomnosť verejnou vyhláškou nasledovným osobám:
Meno
Ambrúž Ladislav
Elek Zoltán
Weisenpacherová Martina
Pálová Aneta
Molnárová Irma
Agóčová Valéria
Horváth Elemér
Váradiová Sofia
Illéšová Alica
Bari Árpád
Horváth Zsolt
Botoš Ondrej
Krágová Eva
Oláh Erik

Adresa TP
Fiľakovo, 0 0
Fiľakovo, Parková 1287/10
Fiľakovo, Jánošíkova 1420/8
Fiľakovo, Gorkého 1430/12
Fiľakovo, Námestie slobody 763/12, byt č. 36
Fiľakovo, 0 0
Fiľakovo, Partizánska 1347/17
Fiľakovo, Jána Bottu 1139/4, byt č. 9
Holiša, Holiša 118
Fiľakovo, Mlynská 379/13
Fiľakovo, Farská lúka 1633/86, byt č. 2
Blhovce, Blhovce 175
Fiľakovo, Farská lúka 1633/86, byt č. 12
Fiľakovo, Fiľakovo 0

Rok narodenia
1957
1976
1978
1974
1945
1975
1978
1977
1992
1988
1977
1993
1979
1982

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka - ROZHODNUTIE
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Fiľakovo. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v mieste uloženia zásielky
v úradných hodinách. Ak si adresát túto zásielku v uvedenej lehote neprevezme, posledný deň
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Vystavila: Slavka Kubošeková

v.r. Ing. Zoltán Varga
vedúci oddelenia EaMM
Vyvesené dňa: 08.12.2016
Zvesené dňa:

Vážená pani,
Vážený pán

Mesto Fiľakovo na základe svojich legislatívnych povinností vykonalo
kontrolu v evidencii platenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Kontrolou bolo zistené, že napriek tej skutočnosti, že máte trvalý pobyt na
území mesta Fiľakovo a neuplatnili ste si nárok na oslobodenie od platenia
poplatku v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Fiľakovo e. 12/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení jeho neskorších predpisov Vám nebolo
vydané rozhodnutie o výrube poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Nakoľko vyrubiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu je zákonnou
povinnosťou mesta, spolu s týmto listom Vám bude doručené aj
rozhodnutie o výrube poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Zároveň Vás touto cestou žiadame v prípade, ak spĺňate podmienky na
zníženie alebo oslobodenie od úhrady tohto poplatku v zmysle §§ 42 a 43
vyššie uvedeného
všeobecne záväzného nariadenia o podanie takejto
žiadosti na Mestský úrad vo Fiľakove, resp. o oznámenie a relevantné
potvrdenie tých skutočností, ktoré Vás oslobodzujú od povinnosti úhrady
tohto poplatku ( potvrdenie o zdržiavaní sa, resp. pobyte v zahraničí,
potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie, potvrdenie od
zamestnávateľa mimo mesta Fiľakovo a pod. )
V prípade, ak doložíte doklady, oslobodzujúce Vás od povinnosti úhrady
poplatku za odvoz komunálneho odpadu, Mesto Fiľakovo pôvodné
rozhodnutie zruší a povinnosť úhrady poplatku Vám nevznikne.

MgrľÄttiíaÄgócs, PhD.
primátor mesta

