
Oznámenie funkcií, zaměstnaní, činností a majetkových pomerov

podfa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochraně veřejného záujmu pri výkone 
funkcií veřejných funkcionárov v znění nesltorších predpisov

po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2016

A. Základné údaje
B.
Měno a priezvisko (tituly) Pavol B a g i n, Ing.

Rodné číslo

Adresa na doručovanie doporučených zásielok

Středná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Veřejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podl’a čl. 2 ods. 1 ústavného zákona
357/2004 Z. z., za ktorú sa dává toto oznámenie

Riaclitel’ Strednejpriemyselnej školy v Dubnici nad Váhom

C. Údaje oznámenia

1. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával/a nasledovnú funkciu, 
povolanie alebo činnost’ označenu v osobitnom zákone za nezlučitePnú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 7 ústavného zákona). Súčasne uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa 
vykonáváme skončilo alebo skončí.

Nevykonával somžiadnufunkciu.

2. Ku dnu podania tohto oznámenia spínám podmienky nezlučitePnosti výkonu 
funkcie veřejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zaměstnaní alebo činností 
podPa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona,

ÁNO

3. Popři výkone funkcie veřejného funkcionára vykonávám následovně zamestnanie 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo 
v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávatďa Středná priemyselná škola

Sídlo - ulica, číslo Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Som dlhodobo plné uvolněný na výkon verejnej funkcie podlá Zákonníka práce - NIE

4. Vykonávám nasledovnú podnikatePskú činnost’ (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona): NIE
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5. Vykonávám inu samostatná zárobkovú činnost’ (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona : NIE

6. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného
zákona): Ž i a d n e.

a) Vykonávám funkciu v štátnom orgáne : NIE 

Vykonávám funkciu v územnej samosprávě : NIE

b) Vykonávám funkciu v orgánoch právnických osob vykonávajúcich podnikatelská 
činnost’, ktorá mi vyplývá zo zákona, alebo v ktorých má obec (VÚC) majetková 
áčasť, a v ktorých zastupuj em obec

NIE
c) Vykonávám funkciu v orgánoch právnických osob nevykonávajácich

podnikatel’ská činnost’
NIE

7. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie veřejného funkcionára, za 
ktorá dávám oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam 
v bodoch B/3 až 6 dosiahol nasledovný příjem

NIE
8. V sálade s čl. 7 ods. 2 ástavného zákona přikládám v prílohe potvrdenie 

o podanom daňovom přiznaní k dani z príjmov fyzických osob za predchádzajáci 
kalendárny rok.

NIE

D. Majetkové poměry riaditďa školy a majetkové poměry manžela / 
manželky

1. Majetkové poměry : 
a) Nehnutďný majetok

Napr. orná póda, vinica, chmeťnica, 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 
nchnutePností, iné stavby.

1. Druh majetku : 4-izbový byt 

Katastrálně územie Dubnica nad Váhom

Číslo parcely KN 600/3 - podiel bezpodielové spoluvlastníctvo

2. Druh maj etku Garáž

Katastrálně územie : Dubnica nad Váhom

Číslo parcely KN 600/3 . bezpodielové spoluvlastníctvo

3. Druh maj etku Lesné pozemky 

Katastrálně územie : Kameničany

Číslo parcely 310 Číslo LV902 EKN Podiel: výlučné vlastníctvo

2



Majetkové poměry manžela / manželky

Měno, priezvisko, ti _ N.

Rodné priezviskc

Trvalý pobyt. Pc ^ —

NehnuteFný majetok

1. Druh majetku : 4-izbový byt

Katastrálně územie Dubnica nad Váhom

Číslo parcely KN 600/3 - podiel bezpodielové spoluvlastníctvo

2. Druh majetku : Garáž

Katastrálně územie Dubnica nad Váhom
Číslo parcely 310, KN 600/3 - bezpodielové spoluvlastníctvo

HnutePný majetok (ak jeho zvyčajná cena přesahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 
1. Popis : Osobný automobil SUBARU XV - 1,6 - benzín

Podiel: výlučné vlastníctvo

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum : 26. 09. 2016 

Miesto : Dubnica nad Váhom
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