Žilina 28. februára 2018

SPLNOMOCNENIE
V súlade s § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov splnomocňujem týmto

RNDr. Petra Dobeša,
podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja
s účinnosťou od 1. marca 2018 na vykonávanie týchto právnych úkonov v mojom mene:
 podpisovanie rozhodnutí a iných dokumentov vydávaných v rámci kompetencií
samosprávneho kraja v konaní vo veciach sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. v platnom
znení,
 podpisovanie žiadostí na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie
dotácie a podpisovanie zmlúv o poskytnutí dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v platnom
znení,
 podpisovanie ročného výkazu o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb
a odpočtov Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020 a Národného programu aktívneho starnutia a ďalších
obdobných odpočtov,
 podpisovanie rozpisu schváleného rozpočtu pre zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
 podpisovanie poverení na výkon kontroly podmienok na zápis do registra počas
poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby a poverení
na vykonanie kontroly úrovne poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. v platnom
znení,
 podpisovanie zmlúv o zverejní, resp. odňatí správy hnuteľného majetku správcovi –
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
 podpisovanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností,
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 podpisovanie zmlúv o pripojení a dodatkov k týmto zmluvám so spoločnosťou Orange
Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, Bratislava a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.,
Karadžičova 10, Bratislava,
 podpisovanie zmlúv o spolupráci, nájomných zmlúv, zmlúv o výpožičke nehnuteľností
súvisiacich s výstavbou cyklotrás, ktorých investorom je Žilinský samosprávny kraj.
Splnomocnenie udeľujem na dobu určitú, počas výkonu funkcie podpredsedu Žilinského
samosprávneho kraja alebo do okamihu písomného odvolania tohto splnomocnenia.
V súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ďalej určujem, že na platnosť
akýchkoľvek iných právnych úkonov vykonaných podpredsedom Žilinského samosprávneho
kraja v mojom mene ako štatutárneho orgánu Žilinského samosprávneho kraja, ktoré patria
do mojej kompetencie v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a/alebo osobitných právnych predpisov,
sa vyžaduje mnou udelené písomné splnomocnenie, ináč sa považuje tento právny úkon za
absolútne neplatný.

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka

Vážený pán
RNDr. Peter Dobeš
Riečna 481/10
013 13 Rajecké Teplice
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