
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezänok

UZNESENIE
MsZ č. 1-72/2020 zo dňa 25.06.2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a úlohy uloženej uznesením 
MsZ č. 1-81/2019 zo dňa 30.05.2019

berie na vedomie

1. Informáciu - prehľad pohľadávok - Tabuľka č. 1 (stav podľa účtovnej evidencie 
k dátumu 31.03.2020)

2. Informáciu - daňové nedoplatky/pohľadávky nad 1000,- eur k 31.05.2020 
Tabuľka č. 2

3. Informáciu o nasledujúcich zmenách vo vymáhaní pohľadávok nad 1.000,- eur 
k 31.05.2020

I napriek skutočnosti, keď zo strany mesta nie je možné robiť úkony v exekučných 
konaniach z titulu odloženia daňových exekúcií počas obdobia pandémie (zák. č. 67/2020 Z. 
z. v znp.), na účet mesta boli uhradené nasledovné daňové nedoplatky :

o Bufet BEDEČ, s.r.o., L. Novomeskéhol5, Pezinok, IČO: 46 060 2836, nedoplatok za 
užívanie verejného priestranstva vo výške 2 928,00 € bol dňa 12.02.2020 uhradený 
celkom;

o Lidi Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, Bratislava, IČO: 35 793 783, 
nedoplatok na poplatku za komunálny odpad vo výške 2 505,36 € bol dňa 11.5.2020 
uhradený celkom;

o Lupták Peter, bytom Zumberslcá 1, Pezinok, nedoplatok na poplatku za komunálny 
odpad vo výške 1 269,56 € bol splátkami zo dňa 24.2.2020, 11.5. - 13.05.2020 
uhradený celkom;

o Miškovský Michal, bytom Modranská 146, Vinosady, nedoplatok za daň 
z nehnuteľnosti vo výške 4 504,94 €, bol dňa 29.05.2020 uhradený čiastočne vo 
výške 338,40 €, zostatok nedoplatku je v sume 4 166,54 €;



© Regena, spol. s r. o., Glejovka 1, Pezinok, IČO: 34 108 726 nedoplatok za daň 
z nehnuteľnosti, KO a psa vo výške 172 928,37 €. Postupná úhrada z nedoplatku vo 
výške 1 761,47 €, zostatok nedoplatku je 171 166,90 €.

V Pezinku dňa 26.06.2020

/'L

Ing.Jana Lehocká 
prednostka MsU v Pezinku

Za správnosť: JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií


