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Vec
Oznámenie č. 2 k ZMLUVE č. 2019/0003

V súlade s čl. IV. ZMLUVY č. 2019/0003 zo dňa 12.02.2019 Vám oznamujeme, že na 
základe aktuálneho počtu hodin poskytovanej sociálnej služby a schválenej Úpravy rozdelenia 
fmančných prostriedkov z TSK pre veřejných a neveřejných poskytovatelův sociálnych služieb 
v roku 2019 zo dňa 20.09.2019 upravujeme finančný príspevok pre celkový přepočítaný stav 18,74 
prijímateFov sociálnej služby, z toho pre přepočítaný stav 11,99 prijímateFov ambulantnej 
sociálnej služby a 6,75 prijímateFov týždennej pobytovej sociálnej služby na

celkovú výšku 42 030,06 Eur
(slovom: štyridsaťdvatisíctridsať eur šesť centov)

Dóvodom změny výšky fmančného příspěvku pre rok 2019 z 43 892,91 Eur na 42 030,06 
Eur (t. j. zníženie o 1 862,85 Eur) je přepočítáme výšky fmančného příspěvku vzhFadom na 
aktuálny počet hodin poskytovanej sociálnej služby u zazmluvneného počtu miest.

Toto oznámenie je neoddeliteFnou súčasťou ZMLUVY č. 2019/0003 zo dňa 12.02.2019.

Ing. Jaroslav Baška 
předseda
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POVEREŇIE

Trenčiansky samosprávný kraj so sídlom v Trenčíne, zastúpený 
Ing. Jaroslavom Baškom, .predsedom Trenčianskeho samosprávného kraja

povenij e

PhDr. Elenu Nekorancovú, vedúcu oddelenia sociálnej pomoci odboru 
zdravotnictva a sociálnej pomoci Úřadu Trenčianskeho samosprávného kraja, na 
uzavretie zmlúv o poskytovaní finaněného příspěvku, ich dodatkov aOzuámení 
ozmene výšky fínančných prostriedkov předmětných zmlúv na rožne účely 
sociálnej agendy vzastúpení za Trenčiansky samosprávný kraj, v súlade s 
Rozdělením fínančných prostriedkov z TSK pre veřejných a neveřejných 
poskytovatePov sociálnych služieb, ktoré svojím podpisom schváli Ing. Jaroslav 
Baška, předseda Trencianskeho samosprávného kraja, a to ich podpísaním v mene 
Trencianskeho samosprávného kraja ako poskytovatelů finančného příspěvku, a to 
aj v případe, ak je vzmluve, jej dodatku a Oznámení ozmene výšky fínančných 
prostriedkov předmětných zmlúv uvedený ako konajúci Ing. Jaroslav Baška ako 
předseda Trenčianskeho samosprávného kraja -> vtakom případe na mieste pre 
podpis uvedie skratku „v. z.“ a připojí svoj podpis.

Toto poverenie je účinné od 01.07.2018.
Poverenie platí až do jeho odvolania.

V Trenčíne, dna 01.07.2018

Ing. Jaroslav BAŠKA 
předseda


