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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, IČO: 00329614, DIČ: 2020717875
se sídlem Radničné námestie 1843/7, 05270 Spišská Nová Ves
zastoupené primátorem Ing. Pavolem Bečarikem
\ ále jen "obdarovaný")

tuto DAROVACí SMLOUVU

(dále jen .srnlouva")

1. Predmet daru

1.1. Zastupitelstvo mesta svým usnesením Č. 118/22, ze dne 13. 6. 2022, rozhodlo
o poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč (slovy: pétsettislc korun čes,kých)
obdarovanému. Obdarovaný tento finanční dar pŕijlmá.

1.2. Strany se dohod ly, že darovaná částka bude dárcem vyplacena bankovním pŕevodern
na číslo účtu obdarovaného SK68 5600 0000 0034 0042 5044, a to nejpozdéjl do 90
dnu od podpisu této smlouvy obérna stranami.

1.3. Obdarovaný se zavazuje využít poskytnutý v souladu súčelem dále uvedeným v čl. 2.
této smlouvy a je srozurnén s právem dárce požadovat vrácení daru v prípade, že
obdarovaný nevyužije poskytnutý dar k tomuto účelu.

2. Použití daru

2.1. aný se zavaz e po ži" cai' op a e J I c aj: 'c.; e Spišs é I é Vsi.
2.2. Dárce je oprávnen kontrolovat zpusob použití 'poskytnutého daru. Obdarova Ý se

zavazuje na požádáni dárce doložit použití tohoto daru.

3. Ostatní ujednání

3.1. Žadatel byl informován a bere na vedomí, že Mesto Havličkúv Brod jako poskytovatel
finanční podpory je oprávnen zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti pro plnení
právní povinnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) .Naŕlzeni'" (zpracování osobních údaju je
nezbytné pro plnení zákonných povinností Mesta Havličkúv Brod pro účely zverejnení
smlouvy o poskytnutí finanční podpory -v souladu se zákonem o registru smluv a
zákonem o rozpočtových pravidlech a pro poskytování informací die zákona Č. 106/1999
Sb.) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) .Naŕlzenľ" (účelem zpracování osobních údaju
je jednání srnéfujici k uzavŕenl a plnení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory).
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___ _ ~ _ po dobu, kterou ukládají vyse uvedené obecne
_ _: =-= ~ =-=:: s 2 :) S 'a skartačni ŕád MeÚ Havlíčkúv Brod.

_ _ ==:: -_= ovinnost die § 5 odst. 2 zákona Č. 340/2015
. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nékterých smluv, uveFejňování téchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) splní mesto Havlíčkúv Brod.

3.4. Tato smlouva se ŕldi právni ŕádern České republiky, pŕedevšírn občanským zákoníkem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, pro každou stranu
jedenkrát.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavŕely na základe svobodné vúle a jednaly
za ne oprávnené osoby, což potvrzují svými podpisy.

V Havtíčkové Brodé, dne 15.6.2022 Ve Spišské Nové Vsi, dne 1.'3 ,: .itl2- 
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')() .-_
Mg~. Jan Tecl, MBA 
starosta mesta

Ing. Pavol sfoťaV
primátor meVta
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