
ZMLUVA 

o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Obec Veľký Kýr, Námestie sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
zastúpená: starostkou obce - Ing. Juditou Valaškovou 
IČO: 00 309 109; DIČ: 2020416310 
Bankové spojenie: Prima Banka SK a.s. 
číslo účtu: 0855532002/5600 

ďalej len ako „ poskytovateľ" 

a 

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, MO Veľký Kýr 
zastúpené: p. Helenou Kanyicskovou 
941 07 Veľký Kýr, Apátska č. 19 
IČO: 356 26 356 074 

ďalej len ako „prijímateľ'' 

ČI. 1 
Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie transféru z rozpočtu poskytovateľa na rok 2018 v sume 
uvedenej v ČI. 2 tejto zmluvy, ktorá zahŕňa bežné náklady nevyhnutné na jeho činnosť 

ČI. 2 
Výška predmetu zmluvy 

Výška transféru bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva Veľký Kýr č. U-63/2017 zo 
dňa 15. 12. 2017 z rozpočtu poskytovateľa v sume 700,- EUR (slovom: sedemsto eur). Nakoľko si 
prijímateľ v r. 2017 splnil podmienku vyúčtovania poskytnutého transféru podľa zmluvy o poskytnutí 
transféru z rozpočtu obce v stanovenom termíne, vznikol mu nárok na pridelenie nového transféru aj 
na rok 2018. 

Transfér sa vyplatí prijímateľovi v hotovosti po častiach z pokladne obecného úradu. Výška 
schváleného transféru sa nesmie prekročiť. 



ČI. 3 
Povinnosti prijímateľa 

1.) Prijímateľovi sa ukladá povinnosť na požiadanie hlavného kontrolóra obce preukázať účelné 
nakladanie s poskytnutými finančnými prostriedkami. Zároveň sa mu ukladá povinnosť 
vyúčtovania poskytnutého transféru najneskôr do 31. decembra rozpočtového roka, na ktorý 
bol transfér poskytnutý. 

2.) Vyúčtovanie za sledované obdobie sa dokladá písomnou formou a bude podmienkou na 
poskytnutie transféru na ďalší kalendárny rok, pričom sa žiadosť o pridelenie transféru 
z rozpočtu obce na nový kalendárny rok musí podať na Obecný úrad Veľký Kýr v termíne 

do 31. októbra bežného roka. 

3.) Žiadateľ, ktorý si nesplní svoju povinnosť podľa bodu 1.) a 2.) tohto článku, nebude mať 
nárok na pridelenie transféru na ďalší rozpočtový rok. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 08. 08. 2018 

Obec Veľký Kyr Združenie maďarských rodičov na Slovensku 
poskytovateľ prijímateľ 


