
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z.

za kalendárny rok 2020

A. Základné ádaje o verejnom funkcionárovi

Meno a priezvisko (tituly) Mária Wagingerová, Mer.
Rodné priezvisko 
Rodné číslo *!
Adresa na doručovanie doDoručenvch

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva 
toto oznámenie2!

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Pezinku

B. Údaje oznámenia

1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 
ods. 1 a 2 ústavného zákona, ked’že5):

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo 
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze),3!

c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom 
stanovených podmienok)4!

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom 
pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov za m estn ávateľaZS Jána Kupeckého 
Sídlo - ulica, číslo: Kupeckého 74, obec: Pezinok
Som dlhodobo plne uvoľnená na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce 
Áno

3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona):

- NEVYKONÁVAM
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4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl, 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona)6-1:
- NEVYKONÁVAM

5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného 
zákona):
a) Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

- NEVYKONÁVAM

b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve7)
5. NEVYKONÁVAM

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok.

c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi 
vyplýva zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec8'

- NEVYKONÁVAM

d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť9)
NEVYKONÁVAM

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú 
dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 
až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)93-*:

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok 
v EUR

19846,56

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností10)
7024,29

štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 
orgán územnej samosprávy:

1. Názov: Mesto Pezinok (zamestnanec)
Príjem: v EUR: 19846,56 (zamestnanec)

2. Názov: ZŠ Jána Kupeckého (zamestnanec)
Príjem v EUR: 7024,29 (zamestnanec)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom 
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydaný na daňové 
účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúce obdobie.

C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery 
manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 
ods. 1 písm. e) ústavného zákona)

a) Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná 

plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový 
priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, 
rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.
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1. Druh majetku: byt
Katastrálne územie: Pezinok
Číslo LV 7997 Podiel 1/1 od september 2018

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 121
- Nemám

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok 
minimálnej mzdy) l3)
- Nemám

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok 
minimálnej mzdy 14)
- Hypotéka
- podiel 100%

2) Majetkové pomery manžela15)

-rozvedená od apríla 2018 

a) Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná 

plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový 
priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, 
rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

vysporiadané v auguste 2018

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 12)
- Nemá

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok 
minimálnej mzdy)13)
- Nemá

e> Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok 
minimálnej mzdy 14)
-hypotéka

3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej 
domácnosti16)

Meno, priez>
Rodné priez'
Trvalý pobyl

a) Nehnuteľný majetok
- Nevlastní

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)12)
- Nemá

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok 
minimálnej mzdy) 13)
- Nemá
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok 
minimálnej mzdy 14>
- Nemá



Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum 23.03.2021 

Miesto Pezinok

'ŕlastndíičný podpis

3 a Ju nr, J» n '/oMcv </❖. 3.

Spoju č p^-fvrcP<Lh>/^ o žcf&oT-M/soyCÁs nj, -w ^cÁ/

S

.2čZO

4


