K Ú PNA Z M LU VA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl.zák.č.40/64 Zb. v platnom znení ( Občiansky zákonník ) a
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote č. 52/2012 zo dňa 23.2.2012
medzi:

Predávajúci:
1.Milan Dacho, rodený Dacho,

2.Ružena Vrbjarová, rodená Vrbjarová ,

a

Kupujúci:
1.Obec Muránska Lehota
IČO: 00328561
049 01 Muránska Lehota 83
zastúpená starostom obce Miloslavom Marčákom

I.
1.Milan Dacho predáva v podiele 1/1 diel 1 o výmere 227 m2 od parcely registra „E“ 111/1 orná
pôda o celkovej výmere 528m2 uvedená na LV 585, Ružena Vrbjarová predáva v podiele 1/1 diel 2
o výmere 247m2 od parcely registra „E“ 111/2 orná pôda o celkovej výmere 922 m2 uvedená na LV
586 do parcely registra „C“ 362/5 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 636m2 vytvorená
podľa Geometrického plánu č.17262160-52/2011 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
a Obec Muránska Lehota kupuje do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 uvedený diel 1 a
diel 2 do parcely reg.“C“362/5. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Muránska
Lehota.
2. Ružena Vrbjarová predáva v podiele 3/18 parcelu registra „E“65/4 trvalé trávne porasty o výmere
575 m2 uvedená na LV 584 a Obec Muránska Lehota uvedenú parcelu kupuje do svojho výlučného
vlastníctva v podiele 3/18 v katastrálnom území Muránska Lehota - výmera k podielu je 95,8m2.
Kúpna cena bola medzi účastníkmi kúpnej zmluvy dojednaná v zmysle uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Muránskej Lehote za cenu 1,29 €/m2 .
Obec Muránska Lehota vyplatí kúpnu cenu v sume :
292,83 € Milanovi Dachovi v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Muránskej Lehote
442,21 € Ružene Vrbjarovej v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Muránskej Lehote
v lehote do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy.

II.
Návrh na vklad podáva na Správu katastra Obec Muránska Lehota.

III.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená , že zmluva bola uzavretá
slobodne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
Všetci účastníci zmluvy zároveň súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov v tejto kúpnej
zmluve.
Táto zmluva sa v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobode informácií povinne zverejňuje na
Webe:www.muranskalehota.ocu.sk
je účinná v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Muránskej Lehote 12.3.2012

…..................................
Milan Dacho
za predávajúceho ad 1

….....................................
Ružena Vrbjarová
za predávajúceho ad 2

........................................
Miloslav Marčák
starosta obce Muránska Lehota

