
Z M L U V A
o poskytnutí bežného transferu z rozpočtu obce

Poskytovatel': OBEC PODHRADIE
Adresa: Podhradie č. 91, 955 01 Topoľčany
IČO: 00800023
DIČ: 2021234633
w v

Štatutárny zástupca: Milan Stefkovič, starosta obce 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len poskytovatel')

a

OBEC PRAŠICE
1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
00310964 
2021315538
Erika Nemešová, starostka obce 
Prima banka Slovensko, a. s. Topoľčany 
0886669001/5600

vCl. I
Predmet zmluvy a výška transferu

Obec Podhradie poskytuje finančný transfer Obci Prašice vo výške 3,48 EUR/1 
prepravu z bežných výdavkov rozpočtu obce (od 15.10.2012 do 30.11.2012) a vo výške 5,73 
EUR/1 prepravu z bežných výdavkov rozpočtu obce (od 01.12.2012 do 31.12.2012).

Poskytnutý transfer je viazaný na úhradu nákladov spojených s prepravou žiakov 
Základnej školy v Prašiciach zo vzdelávacích krúžkov. Počet žiakov z Obce Podhradie, 
ktorí navštevujú vzdelávacie krúžky, je 10 žiakov. Finančné prostriedky budú použité na 
úhradu mzdy vodiča autobusu, ktorý je vo vlastníctve Obce Prašice.

Preprava žiakov Základnej školy sa bude uskutočňovať na trase Prašice -  Podhradie 
a späť v popoludňajších hodinách, kedy nie je možné zo strany miestneho prepravcu, 
spoločnosti Veolia Transport, a. s. Nitra, zabezpečiť autobusový spoj na adresu ich trvalého 
bydliska. Z tohto dôvodu Obec Prašice poskytla svoj autobus spolu so zodpovedným 
pracovníkom, ktorý má oprávnenie na výkon funkcie vodiča autobusu.

Prijímateľ transferuje povinný dodržať podmienky poskytnutia transferu v zmysle 
Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
(ďalej len prijímateľ)



ČI. II 
Doba trvania

Finančný transfer sa poskytuje od 15.10.2012 do 31.12.2012.

ČI. III
Spôsob poskytnutia transferu a výpočet transferu

Obec Podhradie poskytne finančné prostriedky na základe vystavenej faktúry Obcou 
Prašice. Faktúra bude vystavená do 15 dní po mesiaci, v ktorom sa preprava žiakov 
uskutočnila. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa vystavenia. Vo faktúre musí byť uvedený 
počet prepráv žiakov v danom období. Vzorec pre výpočet celkovej hodnoty faktúry:

počet prepráv za október/november 2012 x 3,48 EUR = celková fakturovaná suma 
počet prepráv za december 2012 x 5,73 EUR = celková fakturovaná suma

Vystavená faktúra zo strany Obce Prašice bude dokladom, preukazujúcim vyúčtovanie 
finančných prostriedkov v rozpočte Obce Podhradie.

ČI. IV 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a dňom jej 
zverejnenia na internetových stránkach oboch obcí.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len po dohode zmluvných strán 
písomnou formou.

3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre poskytovateľa a 2 
rovnopisy pre prijímateľa.

Podhradie, d ň a .....................  Prašice, dňa .
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Milan Stefkovič Erika Nemešova
starosta Obce Podhradie starostka Obce Prašice
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