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Zmluva o poskytnutí grantu
číslo

2019/

l v i r :ii.::1\ľ ť!f1c1 .P!~ ..9.1 :. .2?1.c;
· - - - - · ~-~„„ ·- · - - - - - - --- -

rX7Cj

uzatvorená podľa § 5 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid lách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych
proj ektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN č. 34/201 7, č.
6/2018 a 14/2018 (ďa lej len „zmluva" v príslušnom tvare) medzi zm luvnými stranami
označenými ako
Poskytovateľ:

Názov:

Trenč iansky

Sídlo:

K do lnej stanici 7282/20A, 91 l O1 Trenčín

IČO:

36 126624

DIČ:

202 161 3275

Štatutárny zástupca:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

samosprávny kraj

Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

Kontaktná osoba:

Andrea Molnárová

Email:

and rea. molnarova@ tsk.sk

(ďalej

len „poskytovate!"' v príslušnom tvare)

a
Prijímateľ:

Názov:

Obec Pružina

Sídlo:

Pružina č. 41 5, O18 22 Pružina

Právna forma:

obec

Štatutárny zástupca:

M ichal Ušiak

IČO :

003 17730

DIČ:

2020684754

Bankové spoj enie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

Kontaktná osoba:

Michal Ušiak

Email:

starosta@ pruzina.sk

(ďalej

len „prij ímatel'" v príslušnom tvare)
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Článok 1
Predmet zmluvy
l. l

Predmetom zmluvy je poskytnutie grantu prijímateľovi z rozpočtu Trenči anskeho
samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho granto vého programu
s názvom „Zelené oči"
Oblasť

podpory: Priame aktivity

v sume špecifikovanej v č lánku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy na podporu realizácie
poskytovateľo m schváleného projektu s názvom Výsadba zelene pri Dome s mútku
v Pružine (ďalej len „proj ekt") ako aj určeni e zmluvných podm ienok, práv a povinností
poskytovateľa a prijímate ľa pri poskytnutí tohto grantu.
1. 2

Prijímateľ

príj íma grant podľa odseku l. l tohto č lánku bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok uvedených v tejto zm luve a len na úče l uvedený v článku 2 tejto zmluvy.
Článok 2
Účel, výš ka a spôsob poskytnutia grantu

2. l

Táto zmluva sa uzatvára na zák lade rozhodnutia predsedu TSK čís lo TSK/2019/0 5886-5
zo dňa 24.06.2019 o schválení ž iadosti o grant č. 2019-03 -03 (ďalej aj ako „žiadost"').

2. 2

Prijímate ľ

sa zaväzuje poskytnutý grant použiť výl učne tak, aby bo l dosiahnutý ci eľ
grantového programu a výlučne na úhradu schválených výdavkov na realizáciu aktivít
projektu, ktoré sú uvedené v Prílohe č . l tejto zmluvy a za splnenia podmienok
uvedených v tejto zmluve.

2. 3

Prijímate ľ

j e povinný v ies ť prijaté finančn é prostriedky na bankovom účte, ktorého j e
vlas tníkom. Prijímateľ sa zaväzuj e udrž iavať účet uvedený v záhlaví tej to zmluvy
otvorený, a to až do doby finančného ukončeni a realizácie projektu.

2. 4

Prijímateľ

sa zaväzuje aktivity projektu rea lizovať riadne a
harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.

2. 5

Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o presných termínoch rea lizácie aktivít,
ktoré sa týkajú parti cipácie o bčanov na proj ekte a vzdelávania najneskôr 7 dní pred ich
realizáciou na email uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2. 6

Po skyto vateľ

2. 7

včas podľa

schváleného

a príj ímate ľ sa dohodli, že:

a)

poskytovateľ

poskytne prijímateľovi grant maximálne do výšky 2 000,00 E ur
(slovom dvetisíc eur) na realizáciu schválených aktivít proj ektu,

b)

prijímate ľ zabezpeč í vlastné zdroje (napr. sponzorské a pod.) na financovanie
proj ektu, ktoré sa rovnajú rozdielu celkových výdavkov proj ektu a poskytnutého
grantu uvedeného v odseku 2.6 písm. a) tohto článku,

c)

prijímateľ ďalej zabezpečí ďalš ie vlastné zdroj e na financovanie proj ektu na úhradu
všetkých výdavkov proj ektu, ktoré nebudú poskytovateľom schválené na základe
predloženého vyúč tovani a.

Prijím ate ľ

nesmie požadovať na realizáciu schválených aktivít proj ektu dotáciu, a lebo
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila duplic itné financovanie, alebo
spolufinancovanie zo zdroj ov rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, š tátnych
fo ndov, z iných verej ných zdroj ov, a lebo zdroj ov EÚ.
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2. 8

P rij ímateľ berie na vedomie, že grant, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným z rozpoč tu pos kytovate ľa. Ko ntrolu použitia týchto fina nčnýc h prostriedkov,
ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim
upravený v práv nych predpisoch SR.

2. 9

Celková výška poskytnutého grantu j e max imálna, nesm ie byt' prekročená a nie j e možné
j ej dodatoč né navýšenie. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša vý luč ne prijímateľ na vlastné
náklady.

2. 10

Grant bude poukázaný jednorazovo na bankový ú čet prijímateľa uvedený v záh laví tejto
zmluvy do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinno sti zmluvy.

2. 11

Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s finančným i prostriedkami
poskytnutými pod ľa tej to zmluvy nie sú touto zmluvou dotknuté.

2. 12

V prípade, ak výsledná suma skutočne vynaložených výdavkov schválených položiek, na
ktoré poskytovate ľ poskytuje g rant bude nižšia ako suma uvedená v ods. 2.6 písm. a)
tohto č lánku , prijímate ľov i dotácie vznikne nárok na grant len do výšky skutoč nýc h
a riadne pre ukázaných vynaložených výdavkov.

2. 13

Hmotnú

zodpovednos ť

účet prijímateľa

-

--~------

za poskytnu tý grant preberá
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

p rijímateľ dňom

jeho pripísania na

2. 14

Prijímate ľ zodpovedá za dodržanie záko nných postupov v zm ysle zákona o verej no m
obstarávaní v platnom znení a porušenie tohto zákona zo strany pr ijímateľa sa považuje
za podstatné porušenie podmienok zmlu vy, s ktorým je spojená povinnosť vráti ť
poskytnutý grant.
'

2. 15

Prijímateľ

je povinný počas platnosti a ú č innosti zm luvy i nform ovať ve rejnosť o pomoci,
ktorú na základe zmlu vy získa. Spôsob informovania príj ímateľ definoval v žiadosti
o g rant. Toto info rmovanie j e povinný preukázať v záverečnej správe projektu (fotkami,
linkami na webové stránky, prípadne kópiou tlačovín).

2. 16

Prijímate ľ

sa zaväzuje prezento vať Trenč iansky samosprávny kraj (poskytovateľa) podľa
Grafického manuálu pre publicitu projektov TSK. Okrem prezentácie TSK je prijímateľ
povinný pri informovaní uvádzať, že proj ekt bol podporený v rámci grantového
env ironmentálneho progranrn Zelené oči, ktorý tvorí súčasť proj ektu Zelená žu pa.

2. 17

Prijímateľ je ďalej

2. 18

Poskytovate ľ

povinný

uvádzať

pri informovaní logo Zelená župa.

l

sa zaväzuje dodať prijíma teľov i v elektronickej podobe Grafický manuál
pre publicitu proj ektov TSK s erbom po skytovate ľa a logom projektu Zelená župa.
Článok3
S pôsob a termín vyúčtovanie grantu

3. 1

Príj ímate ľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutého grantu poskytovateľov i najneskôr
do 30 dní od fyzického ukončenia realizácie aktivít proj ektu . P latí, že v mesiaci, v ktorom
m á dôj sť ku fyzickému ukončeniu proj ektu, ktorý j e stanovený v Prílohe č. 2 zmluvy, je
možné za dátum fyz ického ukončenia považovať posledný deň v danom mesiaci. V
prípade fyzického ukončeni a realizácie aktivít projektu v termíne kratšom ako 30 dní pred
ukončením bežného roka, t.j. pred 3 l.1 2.20 19, vyúčtovani e pred loží prijímateľ najneskô r
do 5. januára nas ledujúceho kalendárneho roka, t.j . do 05 .0 l.2020.
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3. 2

Vyúčtovanie predkladá prijímateľ na formulári k vyúčtovaniu grantov
spolu
so záverečnou správou proj ektu. Ich aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle
pos kyto vateľa www.tsk.sk v sekcii venovanej grantovému programu Zelen é oči,
hierarchicky sa možno k informáciám dopracovať nasledovne: Regionálny rozvoj I
Zelená župa / Zelené oči .

3. 3

K záverečnej správe proj ektu prikladá prijímateľ aj fotodokumentáciu j ednotlivých aktivít
a dosiahnutých výsledkov. V prípade, že žiadateľ nepredlož í fo todokumentáciu
niektorých aktivít, je povinný vrátiť tú časť grantu, ktorá bo la poskytnutá na výdavky
súvis iace s aktivitou, ktorú nevie fotkami preukázať. Prijímateľ j e zároveň povinný
pred ložiť aj fotodokumentáciu z participácie občanov na proj ekte a vzdelávacích aktivít,
v prípade, že prijímateľ nepredloží fotodokumentáciu týchto aktivít, j e poskytovateľ
oprávnený požadovať vrátenie celého grantu, prípadne jeho časti .

3. 4

prijímateľ pred loží kópie účtovných dokladov preukazujúci ch ich
Kópie týchto dokladov musia byť opatrené pečiatko u prijímate ľa (pokiaľ tí.ou
disponuje) a originálnym podpisom štatutárneho zástupcu. Účtovné doklady musia mať
všetky náležitosti, ktoré určuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
právnych predpisov, ako aj prílohy k úč tovným dokladom.

K

vyúčtovan iu

čerpanie .

3. 5

Finančné prostriedky, ktoré prijímateľ použij e v rozpore so stanoveným úče lom g rantu sa
zaväzuj e prijímate ľ vrátiť na účet poskyto vateľa, z ktorého boli poskytnuté, najneskôr do
30 dní odo dňa doruče nia upovedomenia prijímateľo vi o zistení rozporu v použití
finančných prostriedkov so stanoveným účelom (variabilný symbo l: 20190303).

3. 6

Nevyčerpané finančné

3. 7

Správu z administratívnej finančnej kontroly zasie la poskyto vateľ prijímateľo v i do 60 dní
od pred loženia vy účtovania . V prípade zistenia nedostatkov vy účtovani a j e prijímate ľo v i
zaslaný návrh správy z AFK v z mys le zákona č. 357/201 5 o finančnej kontro le a aud ite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lehota na
doručenie správy z AFK v tom prípade začína znova ply núť dií.om informovania
poskytovate ľa o odstráne ní zistených nedostatkov.

prostriedky j e prijímateľ povinný vrátiť na účet poskytovate ľa
najneskôr do termínu pred loženia vyúčtovania, pričom túto s kutočnosť vo vyúčtovaní
uvedie spo lu s dokladom preukazujúcim toto vrátenie (variabilný symbol : 20190303).

Článok 4
Kontrola poskytnutia grantu a porušenie

finančnej

disciplíny

4. l

Kontrolu správnosti čerpania grantu, jeho úče lu, úp lnosť a správnosť predložených
dokladov k zúčtovaniu , je poskytovate ľ oprávnený vykonávať v zmysle prís lušných
právnych predpisov a interných predpisov poskytovateľa upravujúcich nakladanie
s verejnými finančn ými prostriedkami.

4. 2

Prijímate ľ

4. 3

Prijímate ľ

je povinný vytvoriť podmienky pre kontro lu podľa predchádzajúceho odseku
tohto č lánku zm luvy zástupcami pos kyto vateľa, najmä kontrolu na mieste, čo za hŕií.a aj
kontrolu originálnych účtovných dokladov a dokladov súvis iacich s realizáciou projektu.

berie na vedomie, že nedodržanie, a lebo porušenie ktorej koľvek
z dohodnutých zm luvných podmienok, za ktorých sa grant poskyto l, alebo nehospodárne,
neefektívne, neúčinné a neúče lové použitie grantu prijímateľom, sa považuj e okrem iného
za porušenie Jina nč nej disciplíny v zmysle ustano venie § 3 L ods. l zákona
o rozpočtových pravidlách.
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4.

4. 4

Prijímateľ berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití grantu poruší finančnú

disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude poskytovateľ sankcionovať
v závislosti od druhu porušenia podľa § 3 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
4. 5

Prijímateľ j e povinný zrealizovať projekt tak, ako bol schválený grantovou komisiou
a dodržať všetky podmienky stanovené poskytovateľom v oznámení o výsledku
vyhodnotenia ž iadosti. Prijímateľ je povinný všetky aktivity a výdavky, na ktoré bol grant
poskytnutý zdokumentovať fotografiam i, ktoré prikladá k záverečnej správe projektu.

4. 6

Prijímateľ berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoj e
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať za
porušenie prav idiel a podmienok, za ktorých bol grant poskytnutý a v takomto prípade j e
prij ímate ľ povinný poskytnutý grant vrátiť poskytovateľovi.

4. 7

V prípade, že prijímateľ nevykoná a nepredlož í vyúčtovanie riadne a včas, nebude
oprávnený žiadať o grant v období nasledujúc ich najmenej piatich rokov.

4. 8

Poskytovateľ

v stanovenom termíne považovať za bezdôvodné
obohatenie a prijímateľ j e povinný grant bezodkladne (najneskôr však do 5 dní od
doručenia vyzvania na je ho vrátenie) vrátiť na účet po s kytovateľa.

4. 9

Na povinnosť prijímateľa vráti ť poskytnutý grant alebo jeho pomernú časť, ktorá bude
použitá v rozpore s prísluš nými ustanoveniami tejto zmluvy nemá vp lyv s kutočnosť, že
porušenie zmluvnej povi nnos ť nebolo prijímateľom zavinené.

bude grant

nezú čtovaný

Článok S
Zmeny údajov

5. l

Akékoľvek

5. 2

Zmeny identifikačných údajov prijímateľa a j eho partnerov j e p rijímateľ povinný
písomne oznám iť pos kytovate ľovi do 15 kalendárnych dní od vzniku tejto zmeny.

zmeny, ktoré by menili charakter proj ektu nie sú možné.

Č lá nok 6
Vy hlásenia zmluvných strán

6. l

Prijímateľ dáva podpísaním tejto zmluvy súhlas so zverej ňovaním informácií a údajov
uvedených v žiados ti o grant, vyúčtovaní a v záverečnej správe z projektu na webovom
sídle poskytovate ľa.

6. 2

Prijímateľ vyhlasuj e, že údaj e, ktoré sú obsahom tejto zmluvy ako aj všetky informácie
obsiahnuté v žiadosti a všetkých sprievodných a dopl ňujú c i ch dokumentoch a dokladoch,
sú pravdivé, úp lné a taktiež, že poskytovateľovi nezam lčal žiadne informác ie, ktoré by

mohli

mať

vplyv na poskytnutie grantu, alebo uzatvorenie zmluvy.

6. 3

Ak poskytovateľ zistí, že prij ímate ľ uviedol v žiadosti, vyúčtovaní , záverečn ej sp ráve
z proj ektu , alebo v ďa lších dokumentoch súvisiacich s projektom preukázateľne
nepravdi vé, lživé a zavádzajúce informácie, nie je prijímateľ oprávnený ž i adať opätovne
o grant po dobu nasledujúcich troch rokov od takéhoto zistenia.

6. 4

Prijímate ľ vyhlasuj e, že nie j e v likvidác ii, že na j eho maj etok nie j e vyhlásený konkurz
ani vedená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o z mene a dop lnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie j e v nútenej
správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid lách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. 5

Prijímate ľ ďalej vyhlas uj e, že zabezpeč í hospodárne, efektívne, úč inné a účelové
vynakladanie poskytnutého grantu v s úlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Článok 7
Komunikácia zm luvných strán

7. L

Zm luvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmlu vou si
pre svoju záväzno sť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné
uvád zať čís lo žiadosti a názov projektu podľa tej to zmluvy.

7. 2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu
poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7. 3

Vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu za podmienok stanovených poskytovateľom. V rámci tejto fo rmy
komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať čís lo žiadosti podľa tejto zm luvy. Zm luvné
strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú elektronickú komunikáciu po už ívať em ailové
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
..) .
·

7. 4

V prípade písomnej formy komunikácie sa píso~osť považuje za doručenú dňom
prevzatia písomnosti, a lebo odmietnutím prijatia '·tejto' písomnosti. Ak sa v p rípade
doručovania prostredníctvom poštového podnikÚ vráti doručovaná zásielka ako
nedoručená, alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za
doručenú dňom vrátenie tejto zásielky odosielajúcej osobe.

7. S

V prípade elektronickej komunikácie sa odoslaná elektronická pošta považuj e za
doručenú dňom potvrdenia prijatia emailu druhou zmluvnou stranou. V prípade, že
nedôjde k potvrdeniu prijatia emailu druhou zmluvnou stranou do troch kalendárnych dní
od j eho odoslania, považuje sa ten za doruče ný tretím kalendárnym dňom od j eho
odoslania.

7. 6

Pre poč ítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo
k s kutočnosti určujúcej zač iatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na dni víkendu alebo
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

používať

Článok 8
Spo l očné

a záverečné ustanovenia

8. 1

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zm luve, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z b. Obč i ansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

8. 2

Zmluva sa môže meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formou
očís lova ných písomných dodatkov k nej , podpísaných oboma zm luvnými stranami.

8. 3

Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na ž i ados ť. V prípade
rozpo ru medz i ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanoven ia zm luvy.
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8. 4

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. K ukončeniu zmluvy dôjde doručením Správy
z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi a fi:iančným vyrovnaním zmluvných
strán.

8. 5

Táto zmluva j e vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre
poskytovateľa a j eden pre prijímateľa.

8. 6

8. 7

Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve j e vyjadrená ich vôľa, nie
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať,
preč ítali si ju, porozumeli j ej a na znak s úhlas u s j ej obsahom ju slobodne a vážne
podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom j ej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni j ej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
V Trenč íne,
Za

dňa

v Pružine, dňa

poskytovateľa:

Za

predseda

zB. a. Zo13

prijímate ľa:

starosta
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Názov projektu: Výsadba zelene pri Dome smútku v Pružine
Číslo projektu: 2019-03 -03
Rozpoče~ p:rojekw

Podrobný popis výdavku

Názov výdavku

1

Zdroje financovania [Eur] :

Výška
výdavku
[Eur]

Prijímateľ

TSK

Podiel
D b
na celkových
, ru
výdavkoch [% ] 1 vydavku

Okrasné dreviny a kríky

Picea inversa 2ks,Taxus baccata 2ks,Juniperus
horizontalis sorty 45ks , Brečtan 30ks

1 122,00

102,00

1 020,00

40,95%

Kôra borovicová

80 vriec

528,00

48,00

480,00

19,27%

bežný

Substrát na výsadbu

10 vriec

220,00

20,00

200,00

8,03%

bežný

Výsadba plochy ,
plachtovanie , pletivo do
svahu

Agrotextília 50bm, Pletivo do svahu 25 bm,kotvenie textílie a
pletiva plastové klince 1OOks

570,00

270,00

300,00

20,80%

bežný

Doprava

Fyzická doprava materiálu na cintorín

- 300,00

300,00

0,00

10,95%

bežný

Spolu!

2 740,00

Celkové výdavky projektu [Eur]

2 740,00

Výška poskytnutého grantu [Eur]

2 000,00

Celková výška neschválených výdavkov [Eur]

740,00
72,99%

Intenzita pomoci [%]

1/1

1

740,00

1

2 000,00

ľ

1

bežný

Príloha

č.

2 Zmluvy o poskytnutí grantu

Názov projekt: Výsadba zelene pri Dome smútku v Pružine
Číslo projektu: 2019-03-03

DÍžka realizácie projektu (v mesiacoch)

3

Fyzické ukončenie realizácie aktivít projektu:

10/2019

Rozpis
jednotlivých
aktivít:
P . č.

Názov aktivity

Podrobný popis aktivity
.

Začiatok

Ukončenie

realizácie
aktivity

realizácie
aktivity:

08/2019

09/2019

09/2019

10/2019

Vyčistenie

1

Realizácia projektu

2

Slávnostné otvorenie, publicita
projektu

a príprava plochy, výsadba drevína a rastlín, ktorú by sme
realizovali v mesiaci august- september/2019 vzhľadom na
klimatické podmienky.

Vyhodnotenie a

zúčtovanie

informačnej

projektu, publicita projektu a osadenie
tabule o podpore projektu z TSK.
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