
Kupní smlouva

účastníci, podle svého prohlášení plně k právrrím úkonůnl způsobilí a oprávněni uzavřít tuto

smlouvu, kterymijsou

l. Obec Lesná, Ič 00600482, se sídlem Lesná 2l, 67l
zastoupená starostou Bc. Ivo Prchalern

02, p. Šumná, Česká republika

(prodávající)

2. obec Radimov, tČo oosogs93, se sídlem Radimov 44, 908 47. Radimov, Slovenská republika

zastoupená starostou Ing. Jánem Provazníkem
(kupující)

se dole uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na kupní smlouvě t a k t o :

l.
prodávající je výIučným vlastníkem nákladního automobilu - speciá|ní automobil - cisternová

stříkačka tovární zn. Kaiosa, ASC 25 - RTHP, v,ýr, čís. - číslo karoserie 489. číslo motoru l20004l09,

vozidlo opatřeno vývozní reg. značkou 53l BlE s platností do l8. 6. 20l8. číslo TP AC*64926l,

datum prvníregistrace l5. l2. l97l barlry červené s bílým pruhetn,

ll.
prodávající prodává shora specifikovaný automobil do výlučného vlastnictví kupujícího se vŠemi

právy a póvinnostmi, součástmi a příslušenstvím a kupujícíautomobil do svého rnýlučného vlastnictví

kupuj e.

lIl.
Kupní cena byIa dohodnuta ve v,ýši 65.000,- Kč a byla zaplacena před podpisem této smlouvY;

přijetí částky stvrzuje prodávající svým podpisem připojeným pod text této smlouvy.' 
Č.nu uytá aonoanuia vzhledem s oh|edem ke stáří automobilu, ujet,ým kilometrŮm a technickému

stavu vozidla.

lV.
prodávající prohlašuje, že na převáděném automobilu neváznou žádné právní ani smluvní závazkY

a povinnosti a že automobil nevykazuje vady mající podstatný vliv na technický stav vozidla a jeho

pr'ouor. Kupující si převáděný autornobil prohlédl a shledaljej bez technických vad a v takto zjiŠtěném

stavu j ej přij ímá.
Náklady spojené s převodem vozidla hradí prodávající.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, znichž po jednom obdrží každý z ÚČastníkŮ.

Změnatéto smlouvy je možná dohodou stran formou písemného dodatku.

Účastníci prohlašují, že celou tuto smlouvu přečetti a souhlasí s.iejím obsahem, což stvrzují sv'ými

podpisy připojenýrni pod jej í text,

V Lesné dne l8. 5.20l8.
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