
VS 10/01/0085/18
ZMLUVA č. 2018/0085

o poskytovaní finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neveřejnému
poskytovatelovi sociálnej služby

Č1.I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovatel’ finančného příspěvku: Trenčiansky samosprávný kraj

sídlo:
štatutámy zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN'

(ďalej len „poskytovatel’ FP“)

2. Prijímatel’ finančného příspěvku:

Sídlo:
statut, zástupca'
IČO:
DIČ.
bankové spojenie: 
číslo účtu v tvare IBAN. 
číslo registrácie :

(ďalej len „prijímatel’ FP“)

K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, předseda
36126624
2021613275
Státna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava 
Ing. Tatiana Winterová, riaditefka 
00683876 
2020804731
Všeobecná úvěrová banka, a. s.
SK08 0200 0000 0012 0347 7057
MV SR VVS/1-909/90-32 zo dňa 22.06.1990

uzatvárajú podfa § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znění 
neskorších predpisov v znění neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z. o soc. službách) 
túto zmluvu

či. n.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby (ďalej len „finančný príspevok“) v roku 2018 na úhradu běžných výdavkov za 
poskytovanie specializovaného sociálneho poradenstva.

2. Poskytovanie sociálnej služby je požadované v súlade s § 8 ods. 8 a § 75 ods. 4 zákona č. 
448/2008 Z. z. osoč. službách naobdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Poskytovatel’ FP 
písomnou formou - osobitným listom alebo prostredníctvom elektromckej pošty, priebežne 
počas roka 2018 objedná poskytovanie sociálnej služby pre stanovený počet hodin poskytovama 
specializovaného sociálneho poradenstva.

či. m.
DRUH, FORMA A MIESTO POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Druh sociálnej služby
Sociálna služba - špecializované sociálně poradenstvo bude poskytovaná v súlade s § 19 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách v súlade s právoplatnou akreditáciou MPSVR SR



2. Forma sociálnej služby
V súlade s § 13 ods 2, 3, 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách bude poskytovaná ambulantná a
terénna sociálna služba.

3. Miesto poskytovania sociálnej služby
Krajské středisko Trenčín ÚNSS, Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín.

čl. IV.
VÝŠKA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU A SPÓSOB JEHO POSKYTNUTIA

1. Poskytovatel’ FP sa zavazuje poskytnúť finančný príspevok v zmysle § 77 zákona č. 448/2008 Z. 
z. o soc. službách na 2 000 hodin na 8-hodinový pracovný úvázok v pracovných dňoch roku 2018 
štvrťročne vo výške % z celkového finančného příspěvku na č. účtu v tvare IBAN: SK08 0200 
0000 0012 0347 7057 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., na predmet zmluvy specifikovaný v čl. 
II v nadváznosti na schválený rozpočet poskytovatefa FP

celkovo vo výške 11 000 Eur
(slovom: jedenásťtisíc eur)

2. Poskytovatel’ FP si počas platnosti zmluvy vyhradzuje právo, na základe Evidencie poskytovania 
sociálneho poradenstva prehodnotiť výšku poskytnutého finančného příspěvku (najviac vo výške 
5,50 € na hodinu so zaokrúhlením na dve desatinné miesta) na základe skutočne poskytnutého 
počtu hodin specializovaného sociálneho poradenstva z predchádzajúceho štvrťroka. Zmluvné 
strany sa dohodli, že změna výšky poskytnutého finančného příspěvku bude vykonaná písomným 
oznámením poskytovatefa FP doručeným prijímatefovi FP na adresu podl’a čl. I.. Písomným 
doručením oznámenia sa toto stává neoddělitelnou súčasťou tejto zmluvy a je závazné pre 
účastníkov zmluvy.

čl. V.
ÚČEL, ČAS A SPÓSOB POUŽITIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

a) Finančný príspevok móže byť použitý výlučné na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s poskytovanou sociálnou službou na položky: přednostně mzdy spolu s prislúchajúcimi odvodmi 
do poisťovní, tovary a ďalšie služby s výnimkou potravin zabezpečujúcich stravovanie 
prijímatefov sociálnej služby a materiálneho vybavenia priestorov zariadenia, ktoré neslúžia 
potřebám prijímatefov sociálnej služby.

b) Poskytnutý finančný príspevok nemóže byť použitý na financovanie poplatkov banke za vedenie 
dotačného účtu v tvare IBAN: SK08 0200 0000 0012 0347 7057 póžičiek, úverov, penále, pokút 
a mých závázkov prijímatefa FP.

c) Výška základných miezd, hradených z poskytnutého finančného příspěvku zamestnancom 
prijímatefa FP pre výkon sociálnej služby, nesmie byť vyššía ako stanovuje stupnica platových 
tarif podfa platových tried a platových stupňov zákona č. 553/2003 Z. z o odměňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
(ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z.) a za podmienok stanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. 
službách. Tieto osoby majú s prijímatefom FP uzatvorený pracovnoprávny vzťah podfa 
Zákonníka práce.

d) Z poskytnutého finančného příspěvku nesmie byť hradený osobný príplatok, odměna, plat 
za prácu nadčas, odchodné, odstupné, mzda za nevyčerpanú dovolenku a ostatné druhy príplatkov 
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., okrem príplatkov za zmennosť, prácu v noci, soboty, nedele, 
sviatok.

e) Příplatky k mzdě móžu byť hradené z poskytnutého finančného příspěvku maximálně vo výške, 
ktorú určuje zákon č. 553/2003 Z. z., připadne Zákonník práce. Ak tento právny předpis určuje
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výšku příplatku rozmedzím, móže sa príplatok ku mzdě uhradit’ z poskytnutého finančného 
příspěvku len v dolnej hranici z rozpatia.

f) Pryímatel’ FP zodpovedá za hospodárenie sfmančným príspevkom a je povinný vzmysle § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov pn jeho používaní zachovávat’ hospodárnost’, 
efektivnost’, účmnosť aúčelnosť jeho použitia V případe porušenia finančnej disciplíny 
poskytovatel’ FP postupuje vzmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových piavidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov.

g) V případe, že pryímatel’ FP ukončí v priebehu rozpočtového roka poskytovanie sociálnej služby, 
je povinný vopred písomne oznámit’ poskytovatelovi FP tieto skutečnosti podl’a § 74 ods 19 
zákona č. 448/2008 Z. z o soc. službách.

h) Ak přijímáte! FP skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka na základe 
výmazu z registra poskytovatelov sociálnych služieb, zúčtuje finančný príspevok ku dňu 
skončenia činnosti, najneskór do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení poskytovania 
sociálnej služby

i) Časové použitie finančného příspěvku je do 31.12.2018 vrátane zúčtovania bankou. V případe 
jeho nedočerpama k vyznačenému dátumu je pryímatel’ FP povinný vrátit’ nedočeipanú sumu na 
účet poskytovatefa FP v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 
1001008518 do 10.01.2019 a poslat’ o úhradě avízo na oddelenie sociálnej pomoci.

j) Přijímáte! FP je povinný poskytovatelovi FP vrátit’ časť finančného příspěvku, ktorú použil 
v rozpore s čl. II., III., IV. a čl. V. tejto zmluvy, v termíne do 10 dní od oznámenia poskytovateli 
FP o neoprávnenom použití finančného příspěvku na účet poskytovateli FP v tvare DBÁN: SK51 
8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 1001008518 a poslat’ o úhradě avízo na oddelenie 
sociálnej pomoci.

k) V případe vrátenia finančného příspěvku v priebehu rozpočtového roka 2018 je přijímáte! FP 
povinný finančný príspevok poukázať časovo pódii pokynov poskytovateli FP na č účtu v tvare 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 1001008518 a poslat’ o úhradě avízo 
na oddelenie sociálnej pomoci.

l) Ak přijímáte! FP uhradí z poskytnutého finančného příspěvku počas účinnosti tejto zmluvy platby 
v prospěch třetích osob (napr. preddavky, zálohové platby) a na základe vyúčtovama týchto 
platieb vznikne třetím osobám povinnost’ vrátit’ prijímatďovi FP přeplatek po uplynutí účinnosti 
tejto zmluvy, přijímáte! FP je povinný do 10 dní po převzatí přeplatku zaslať o tejto skutečnosti 
oznámenie poskytovatelovi FP. Přijímáte! FP sa zavazuje vrátit’ přeplatek do 15 dní od 
oznámenia poskytovateli FP ovrátení přeplatku na účet v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 
0050 4489, variabilný symbol 1001008518 vplnej alebo pomernej výške vzhlidom na uplatněné 
výšky platieb z finančného příspěvku v prospěch třetích osob. Přijímáte! FP je povinný poslat’ 
o úhradě přeplatku avízo na oddelenie sociálnej pomoci.

m) V súlade s § 6 ods.l písm. c) zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov sú výnosy 
z poskytnutých finančných prostriedkov príjmom poskytovateli FP. Výnosy z týchto prostriedkov 
(úroky znížené o poplatky súvisiace len s vedením účtu a daň) je přijímáte! FP povinný odviesť 
poskytovatelovi FP na účet v tvare DBÁN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 
1001008518 najneskór do 10.01.2019. Záioveň zašle avízo o úhradě výnosov z finančných 
prostriedkov poskytovateli FP na oddelenie sociálnej pomoci.
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čl. VI.
SPÓSOB VYÚČTOVANIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Prijímatel’ FP je povinný do 5. pracovného dňa nasledujúceho štvifroka.

a) Vykonať zrozumitefné a správné vyúčtovanie poskytnutého finančného příspěvku za příslušný 
štvrťrok a piedložiť súpis majetku zakúpeného z finančného příspěvku poskytovatelů FP.

b) Předložit’ správu o čerpaní příspěvku a bankové výpisy z osobitného účtu, na ktorý bol fxnančný 
príspevok poskytnutý. Správa musí obsahovať podrobné informácie o účele použitia finančného 
příspěvku v zmysle Usmemenia k čerpamu finančného příspěvku poskytnutého z Trenčianskeho 
samosprávného kraja (ďalej len TSK).

c) Předložit’ Evidenciu poskytovania sociálneho poradenstva podl’a § 95 ods. 3 a 7 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách.

či. vn.
SPÓSOB VYKONÁVANIA KONTROLY

Poskytovatel’ FP je oprávněný na základe písomného poverenia předsedu TSK vykonávat’.

1. kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti 
prijímatelů FP (poskytovatelů sociálnej služby) v zmysle § 81 písm t) a § 100 zákona č. 448/2008 
Z. z. o soc. službách,

2 kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom v zmysle § 81 písm. u) a §100 
zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v sídle prijímatelů FP, resp. v mieste poskytovania 
sociálnej služby.

Poskytovatel’ FP ukládá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone posobnosti 
ustanovenej v písmenách t) a u) a kontroluje ich plnenie na základe § 81 písm. v) zákona č. 448/2008 
Z. z. o soc. službách.

V tejto súvislosti je prijímatel’ FP povinný umožnit’ a zabezpečiť příslušným zamestnancom TSK 
vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, předkládat’ požadované doklady, informácie, 
vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.

Zaměstnanec TSK je v zmysle § 8 ods 1 písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znění neskorších predpisov povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvěděl pri výkone práce vo verejnom záujme a riadi sa ustanovemami § 94 a § 94b 
zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

či. vm.
DÓVODY ZASTAVENIA POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Poskytovatel’ FP móže zastavit’ poskytovanie finančného příspěvku pre ďalší štvrťrok v rozpočtovom 
roku.

1. ak nebol zo strany prijímateFa FP dodržaný účel a spósob použitia finančného příspěvku podFa čl. 
V. tejto zmluvy,

2. ak prijímatel’ FP neuhradil do poisťovní odvody poistného za zamestnanca a zamestnávateFa 
prislúchajúce k vyplateným mzdám, 3

3 ak boli zistené nedostatky pri vykonaní kontroly hospodárenia s poskytnutým finančným 
príspevkom,
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4. ak boli zistené nedostatky pri vykonaní kontroly plnenia podmienok na zápis do registra počas 
poskytovama sociálnej služby a povinnosti pnj ímateFa FP,

5. ak prijímatel’ FP nepředložil vyúčtovanie a správu o čerpaní finančného příspěvku za štvrťrok 
v zmysle čl VI. písm. a) a b) tejto zmluvy,

6. ak přijímáte! FP nepiedloží Evidenciu poskytovania sociálneho poradenstva v zmysle čl VI. 
písm. c) tejto zmluvy,

7. ak prijímatel FP do ósmich dní písomne neoznámí poskytovatelovi FP změnu alebo zánik 
skutečností zapisovaných do registra (poskytovatefov sociálnych služieb) vedenom 
v Bratislavskom samosprávnom kraji,

8. ak prijímatďovi FP zanikla alebo bola zrušená akreditácia MPSVR SR na odbomú činnost’ - 
specializované sociálně poradenstvo Prijímatel FP je povinný do ósmich dní písomne oznámiť 
poskytovatelovi FP změnu alebo zánik skutečností súvisiacich s uvedenou akreditáciou MPSVR 
SR.

čl. IX.
DÓVODY VRÁTENIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Prijímatel FP je povinný vrátit’ poskytovatelovi FP pomernú časť poskytnutého finančného příspěvku 
ak:

1 použitie poskytnutého finančného příspěvku bolo v rozpore s čl. II., čl. IV. a čl V. tejto 
zmluvy,

2. přestal poskytovat5 sociálnu službu podl’a čl III. tejto zmluvy,
3. zanikol, alebo sa rozčlenil, zlúčil s iným subjektem,
4. nepředložil vyúčtovanie, správu o čerpaní finančného příspěvku a Evidenciu poskytovania 

sociálneho poradenstva za štvrtý štvrťrok v zmysle čl. VI tejto zmluvy,
5. zanikla alebo bola zrušená akreditácia MPSVR SR na odborná činnost’ - špecializované 

sociálně poradenstvo,
6. přijímáte! FP poskytne nepravdivé údaje, ktoré majú vplyv na určenie výšky finančného 

příspěvku.

čl. X.
DÓVODY ODSTÚPENIA OD PLNENIA ZMLUVY

Poskytovatel’ FP je oprávněný odstúpiť od plnenia uzatvorenej zmluvy:

1. ak přijímáte! FP nepřijal alebo nesplnil opatienia na odstránenie nedostatkov po vykonaní 
kontroly hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom alebo po vykonaní kontroly plnenia 
podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti prijímateFa FP 
v termíne uloženom kontrolou,

2. ak přijímáte! FP nepředloží štvrťročné vyúčtovanie ani do 10. dňa po uplynutí lehoty stanovenej 
v čl. VI. písm. a) tejto zmluvy a ak nepředloží správu o čerpaní příspěvku a bankové výpisy 
z osobitného účtu, na ktorý bol finančný príspevok poskytnutý ani do 10. dňa po uplynutí lehoty 
stanovenej v čl. VI. písm b) tejto zmluvy,

3 ak přijímáte! FP nepředloží Evidenciu poskytovania sociálneho poradenstva ani do 10. dňa po 
uplynutí lehoty stanovenej v čl. VI písm. c) tejto zmluvy,

4. ak přijímáte! FP poskytoval počas účinnosti tejto zmluvy službu osobám, ktoré nesplňali 
podmienky na poskytovanie sociálnej služby v zmysle čl II. a III. tejto zmluvy,

5. ak přijímáte! FP naplnil niektoré z ustanovení čl IX. tejto zmluvy,
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6 ak prijímatel’ FP hiubo porušil podmienky zmluvy podl’a čl. XII ods. 5 tejto zmluvy

Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a to dňom účinnosti odstúpema od zmluvy Odstúpeme od 
zmluvy je účinné dňom doručema oznámenia o odstúpení od zmluvy Prijímatel’ FP je povinný do 14 
dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy vrátiť poskytovatelovi FP časť fínančných prostriedkov 
z fmančného příspěvku, ktorú nevyčerpal do dňa predchádzajúceho dňu účinnosti odstúpenia od 
zmluvy. V případe omeškania s vrátením fínančných prostriedkov je povinný zaplatit’ z tejto sumy 
úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň z omeškania.

Zmluvu je možné ukončit’ aj dohodou oboch zmluvných stráň.

či. XI.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12.2018, pričom nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oprávněnými zástupcami zmluvných stráň a účmnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení podfa platnej 
právnej úpravy od 01.01 2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by 
nedošlo k zverejnemu tejto zmluvy v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo zo zákona.

či. xn.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Prijímatel’ FP předloží poskytovatelovi FP v termíne do 31.12.2018 aktuálny doklad o existencii 
právnickej osoby, potvrdenie, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotně poisteme, 
sociálně poistenie a príspevkov na starobně dochodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia a že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Předložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

2. Prijímatel’ FP je povinný podl’a usmernenia poskytovatelů FP - oddelenia sociálnej pomoci 
předložit’ poskytovatelovi FP v termíne do 15.01.2019 výšku běžných výdavkov, vktorých 
nebudú zahrnuté náklady súvisiace s čmnosťami v zmysle § 77 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o soc. službách.

3. Prijímatel’ FP je povinný zriadiť osobitný účet pre poskytnutý fínančný príspevok a viesť 
samostatné účtovníctvo výdavkov, hradených z poskytnutého finančného příspěvku podfa zákona 
č. 431/2002 Z z. o účtovníctve v znění neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na ongináli 
účtovného dokladu „hradené z příspěvku TSK vo výške ...” Prijímatel’ FP si može uplatnit’ 
vzniknuté výdavky z fmančného příspěvku TSK len za předpokladu, že si ich neuplatňuje z iného 
zdroja fmancovania (napr. štátny rozpočet, rozpočty obcí, príspevok z UPSVR a pod)

4. Prijímatel’ FP je povinný postupovat’ pri obstarávaní tovarov a služieb v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene a doplnění niektorých zákonov v znění 
neskorších predpisov.

5. Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje najma' neplatenie odvodov do poisťovní, poskytovanie 
sociálnych služieb osobami nespíňajúcim podmienky zákona č. 448/2008 Z. z o soc. službách a 
pod 6

6. Prijímatel’ FP vyhlašuje, že nemá žiadne závazky voči daňovému úřadu, sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam a voči poskytovatelovi FP. V případe zistenia týchto skutečností, 
poskytovatel’ FP má právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo zastavit’ poskytovanie finančného 
příspěvku až do vyrovnania závázkov pnjímatefaFP.
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či. xm.
ZÁVĚREČNÉ USTÁNOVENIA

1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník zmluvy dostane dva 
exempláie.

2. Zmluva móže byť změněná len písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými apodpísanými 
kompetentnými stranami s výnimkou čl IV ods 1.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú příslušnými 
ustanovemami zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách azákonom č 40/1964 Zb Občianskeho 
zákonníka v znění neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážné a zrozumitefne a na znak 
súhlasu s jej obsahom a vole byť ňou viazaní ju podpisujú

V Trenčíne, dňa v A t-f ^9 ÍAí č (j^[a

x.— \4a\
f\ "9* \

// ?.

' ’t , /
Ing. Jaroslav Baška 

piedseda

gfU/jj,

n hwl I n/r
■ SJ ’/ ,ř,

Ing. Tatiana Winterová 
riaditelka
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

POVERENIE

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

poveruje

PhDr. Elenu Nekorancovú, t. č. poverenú riadením oddelenia sociálnej 
pomoci odboru zdravotnictva a sociálnej pomoci Úřadu Trenčianskeho 
samosprávného kraj a, na uzavretie zmlúv o poskytovaní finančného příspěvku na 
rožne účely sociálnej agendy v zastúpení za Trenčiansky samosprávný kraj, v súlade 
s Rozdělením finančných prostriedkov z TSK pre veřejných a neveřejných 
poskytovatelův sociálnych služieb, ktoré svojím podpisom schválí Ing. Jaroslav 
Baška, předseda Trenčianskeho samosprávného kraj a, a to ich podpísaním v mene 
Trenčianskeho samosprávného kraj a ako poskytovatelů finančného příspěvku, a to 
aj v případe, ak je v zmluve uvedený ako konajúci Ing. Jaroslav Baška ako předseda 
Trenčianskeho samosprávného kraj a - v takom případe na mieste pre podpis uvedie 
skratku „v. z.“ a připojí svoj podpis.

Toto poverenie je účinné od 15.02.2018. 
Poverenie platí až do jeho odvolania.

V Trenčíne, dňa 15.02.2018

Ing. Jaroslav BAŠKA
předseda
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