Kúpna zrnluva
/§ 409 a nasl. ObchZ/
uzawetá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zrikonnika medzi týmito zmluvnými stranami:
l. Kupujúci

: Me§t§ké lesy a majetky spol. s r.o,
sNP 34
053 61 SpišskéVlachy
zasrúpenj : konatel'om lng,šterbinskjm Ladislarom

lco| 36574627
DIČ 20217 69288

2, Predávajúci : Mesto SpišskéVlachy

SNP 34
053 61 SpišskéVlachy
za§túpený : primátorom Mesta spišskéVlachy
Ing.Šterbinským Ladislavom
IČo 329657
s nasledo\,Ť:hn ob§ahom

cl.

l

Predmet kúpy
Predávajúci sa zavázuje dodať motorové vozidlo AVIA A30 N SPO na prepralu osób
SPZ SN-521/AM a kupujúci sa zavžuje od predávajúceho toto motorové vozidlo plevziat.
č1.2
Kúpna cena

Kupujúci sa zavázuje zaplatiť za AVIU vo výške 1,- sk , nakofko táto AVIA bola už účtovné
odpísaná ajej zostatková hodnota bola nulová
č1.3
Nadobudnutie vla§tníckeho práva

Nadobudíutie vlastníctva vzniká dátumom prepisu na okesnorn doprar,nom inšpektoláte
v Sp-Novej Vsi.
čl. 4

ostatné
Zmluva nadobúda účinrrosťdňom podpisu z:rrluvnými stanami.
Zmluvaje vyhotovená v 2 origináoch , z ktorych každá zmluvná strana ob&žíjedno
lyhotovenie.

/4

Predávajúci

V Sp.Vlachoch, 24.03,2004

*4

Kupujúci

Kúpna zmluva
/§ 409 a nasl. ObchZl
uzavretá podl'a § 409 a nasl. obchodného zrikonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

l. Kupujúci

: Mestské lesy
sNP 34

a majetky spol. s r.o.

053 6l Spišské vtachy
zastúpený : konatel'om lng,Šterbinskjm LadisIavom
ICo| 36574627
DlČ 20217 69288

2. Predávajúci : Mesto Spišské Vlachy

sNP 34
053 61 Spišskévlachy
zastúpený : primátorom Mesta spišskévlachy
Irrg.Šterbinským Ladislavom
ICo| 329657

,

s

nasledovn]im obsahom

čl.
Pledmet kúpy
1

Predávajúci sa zavázuje dodať motorové vozidlo LADA NIVA
sa zavžuje od predávajúceho toto motorové vozidlo prevziať,

ŠPZsND01

12 a kupujúci

č1.2
Kúpna cena

Kupujúci sa zavázuje zaplatiť za AVIU vo výške l,- sk, nakol'ko toto vozidlo
bola už účtovnéodpísaná ajej zostatková hodnota bola nulová,

LADA NIVA

čl, _]
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Nadobudnutie vlastníctva vzniká dátumom prepisu na okresnom dopravnom inšpektoráte
v Sp,Novej Vsi,

cl,4
ostatné
Zmluva nadobúda účinnosťdňom podpisu zmluvnými stranami,
Zmluva.je vyhotovená v 2 origináloch , z ktorých každá zmluvná stlana obdržíjedno
\Thotovenie.
Predávajúci

v

Kupujúci

sp.vlachoch, 24.03.2004

"ý

