FÖSTUDAGUR 16. mars 2012

Geymsluhúsnæði

Hluthafafundur í Smjörlíki ehf.

Geymslur.com

Hér með er boðað til hluthafafundar í einkahlutafélaginu Smjörlíki
ehf., kt. 621245-0159, mánudaginn 26. mars nk., kl. 11 á skrifstofu
BBA//Legal ehf. að Höfðatúni 2, 18. hæð, 105 Reykjavík.

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Dagskrá fundarins:
1. Breytingar á samþykktum félagsins og ný stjórn kosin.
2. Slit á félaginu.
3. Gerð efnahags- og rekstrarreiknings.
4. Önnur mál.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Góð aukavinna

Bílskúr
Til leigu 21m2 bílskúr í 108 Reykjavík.
Hiti,rafmagn,kalt vatn. Laus frá 1.apríl.
Verð 32.000.Sími 693 9049

ATVINNA
Atvinna óskast

Leitum að hressu fólki í tímabundið
verkefni
næstu
daga,
góðir
tekjumöguleikar og kauptrygging.
Skráðu þig í verkefnið á vefnum: www.
pulsinn.com

Meginefni tillögu um breytingar á samþykktum félagsins varðar
breytingar á 18. grein samþykktanna með þeim hætti að stjórn
félagsins verði skipuð 1 manni og 1 varamanni í stað þriggja
manna.

Hluta-, fulltstarf óskast
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Hæfnikröfur starfsmanns:

-Meirapróf CE -Reynsla af akstri
dráttarbíla
-Geta til að vinna undir álagi
- Gott heilsufar
- Hreint sakavottorð
-Stundvísi, heiðarleiki og hæfni
í mannlegum samskiptum
Umfram allt þarf starfsmaður
að hafa gildi Samskipa að
leiðarljósi sem eru:
Frumkvæði, Samheldni og
Þekking
Vinsamlega sækið um starfið á
vef Samskipa. www.samskip.is
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Steinar Orri Sigurðsson
akstursstjóri í
síma 858-8651
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AA fundur Hverfisgötu karla föstudag
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

Fundurinn hefst kl. 16.00.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Lagabreytingar

Auglýsing um skipulag
Tillaga að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustubyggingar í landi Rauðuskriðu
I-III í Aðaldal, Þingeyjarsveit.

Tilkynningar

Samskip óska eftir
að ráða starfsmenn í
sendibílaakstur

Aðalfundur MATVÍS, matvæla- og veitingafélags
Íslands, verður haldinn 21 mars n.k að Stórhöfða 31,
gengið inn Grafarvogs megin.

Reykjavík, 14. mars 2012.
Þorsteinn M Jónsson

TILKYNNINGAR

35 ára sem hef starfað við pípulagningar,
smíðavinnu, matreiðslu, rútuakstur,
sölu-og markaðsstörf og fl. Reyklaus,
drekk ekki. S. 896 1639 sigurjon76@
gmail.com

Aðalfundur MATVÍS
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Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar auglýsir hér með tillögu að
deiliskipulagi skv.1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan nær til 5,38 ha svæðis sem skilgreint er sem verslunarog þjónustusvæði í Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022.
Gert ráð fyrir byggingu á 225 m² gistihúsi og ca 100 m² viðbyggingu við núverandi matsal.
Tillöguuppdráttur með greinargerð munu liggja frammi á
skrifstofu Þingeyjarsveitar, Kjarna, 650 Laugum og hjá Skipulagsstofnun frá 16 mars. til 27 apríl 2012. svo að þeir aðilar sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta geti kynnt sér tillöguna og gert
við hana athugasemdir. Þá eru upplýsingar og aðgengilegar á
heimasíðu Þingeyjarsveitar, www.thingeyjarsveit.is- StjórnsýslaSkipulagsmál
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00
þann 27. apríl 2012 og skal athugasemdum skilað skriflega til
skrifstofu Þingeyjarsveitar, Kjarna, 650 Laugum og/eða í tölvupósti (thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is) þar sem nafn,
kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram.
Skipulagsfulltúi Þingeyjarsveitar

Einkamál

Atvinna í boði

Greiðsluáskorun

Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Áttu sparneytin bíl ?

Okkur vantar bílstjóra kvöld-og
helgar. Góðir tekjumöguleikar.
Uppl. gefur Solla í S. 663 2502
& rizzo@rizzo.is

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. mars 2012, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2012 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í
eindaga til og með 15. mars 2012, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli,
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti,
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi,
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og
sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald,
búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af
verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Auglýsing um samþykkt deiliskipulags Þeistareykjavirkjunar
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur á fundi sínum 8. mars s.l.
samþykkt deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar skv. 3 mgr 41.gr.
skipulagslaga nr 123/2010. Nokkrar athugasemdir bárust og
var brugðist við þeim eftir því sem ástæður gáfu tifefni til og
hefur viðkomandi aðilum verið gerð grein fyrir niðurstöðu
sveitarstjórnar. Ekki voru gerðar neinar grundvallarbreytingar
á auglýstri tillögu.
Vakin er athygli á því að niðurstaða sveitarstjórnar er
kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála
sbr. 4. grein laga nr. 130/2011. Kærufrestur er 1 mánuður frá
birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda.
Skipulagsfulltrúi Þingeyjarsveitar

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs
kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. mars 2012
Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

