Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
1. Titul, meno, priezvisko : doc. PaedDr. Jozef Bôžik, PhD.

2. Oznámenie za rok : 2016

3. Oznámenie bolo podané: 20 03.2017

4. Verejná funkcia: prim átor m esta Partizánske, poslanec Z TSK,

5. K u dňu podania oznám enia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zam estnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z.
357/2004 Z. z.:

6. Popri
výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zam estnanie v
pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo štátnozam estnaneckom
pomere ( čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:
-

pedagóg Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

7 Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť, alebo inú sam ostatnú zárobkovú činnosť
( čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:

nevykonávam

8. Počas výkonu verejnej funkcie m á tieto funkcie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004 Z. z . ):

člen Komisie školstva a kultúry Zastupiteľstva TSK,
predseda Valných zhromaždení TSM s. r. o., TEMPO s. r. o., SKRs. r. o., Partizánske
predseda Správnej rady Regionálnej rozvojovej agentúry BOROLO, Sobrance

člen Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou n. o., Partizánske
člen Rady školy Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, Partizánske
člen Rady školy Stredná odborná škola, Nám. SNP 5, Partizánske
člen Rady školy ZUŠ Partizánske
predseda Spolu sme Slovensko o. z.,
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika o. z.,

9. Príjmy za rok 2016 - príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku ( čl. 7. ods. 1 písm.
d) u. z. 357/2004 Z. z .)

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára
primátor mesta Partizánske 30 628,- €/ročný súčet
poslanec Z TSK 3 800,- €/ročný súčet
Objem prostriedkov, ktoré som poskytol zo svojich príjmov na pomoc spoločenským
organizáciám, športovým klubom, združeniam a jednotlivcom predstavuje čiastku 9 000,- €

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní, alebo činností, v ktorej vykonávaní verejný
funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára
vysokoškolský pedagóg, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava
5 180,- €/ročný súčet
10. Vlastníctvo nehnuteľností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) a ods.
4 písm. a) u. z. 357/2004 Z. z.:
Zastavané plochy a nádvoria číslo parcely 2880, číslo LV 52, podiel 'á , katastrálne územie
Partizánske
Rodinný dom, parcela 2880, číslo LV 52, podiel 'A, katastrálne územie Partizánske
Vodné plochy/záhrady, parcela 3985/3, 3987/16, číslo LV 3880, podiel 1/14, katastrálne územie
Partizánske
Záhrady, číslo parcely 3987/6, číslo LV 2927, podiel 1/1, katastrálne územie Partizánske
Garáž, číslo parcely 2881/2, číslo LV 52, podiel /4, katastrálne územie Partizánske
Zastavené plochy, číslo parcely 2075, číslo LV 2927, podiel 1/1, katastrálne územie Partizánske
Garáž, číslo parcely 2075, číslo LV 2927, podiel 1/1, katastrálne územie Partizánske
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11. Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 - násobok minimálnej mzdy (
čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:
-

M otorové vozidlo A UDI A6 2.0 TD I rok výroby 2008, zakúpene v roku 2009 od prvého
majiteľa

12. Vlastníctvo m ajetkového práva, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých m enovitá hodnota
presahuje 3 5 - násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4. písm. c) u. z.
357/2004 Z. z.:
-

Bankové účty

13. Existencia záväzku, ktorého predm etom je peňažné plnenie v menovitej hodnote
presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. d) u.
z 357/2004 Z. z.) :

-

Nemám
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