
Č ís l o: 100706003/2020 
Dátu m: 19 .03 .2020 

DAŇOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 

Verejná vy hláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát písomností: UNITED T RA DE CO, spo l očnosť s ručením obmedzeným, v likv idác ii 
Napos ledy sídlo/ pobyt: .. , ..... Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

Písomnosť č. 100688392/2020 zo dňa 16.03.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava 
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kontaktná adresa : Daňový úrad Bra tislava, Odbor správy dané II, 
Oddelenie správy dan í 8, Rad linského 37, 8 17 89 Bratislava. 

Z dôvod u, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Da ňovéh o úradu Bratislava 
č ís lo 100688392/2020 zo dňa 16.03 .2020 verej nou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektor)1ch zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Adresát si môže uloženú p ísomnosť prevzia ť v lehote 15 dní odo di1a vyvesenia tohto 
oznámeni a na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bra tislava, kontaktná adresa : 
Daňový úrad Bratislava, Odbor správy dané II, Oddelenie správy daní 8, Radl inského 37, 817 89 
Bratislava. v kancelárii č.327 v úradných hod inách. 

Toto oznámen ie sa vyvesuje po dobu l 5 dn í. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov pos ledný deň tejto lehoty sa považuje za deií dornčcnia . 
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Ing. Kat, ma Švihranová 

ámcstník 
riaditÄi daňovéh o úrad u 

ú lk·:, správy daní II. 



Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Táto vyhláška bola vyveseoá f/,y;~<~~ ~:"~'.'.° :~~~! ~Q,,<"'~ ~;),'. J 1 &i-
(uv1est miesto vyvesenia) 
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