
Dodatok č. 1 
k Zmluve o prevode vlastníctva pozemku č. 121/2020 

1. Zmluvné strany 

Predávajúci: Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 

Kupujúci: 

018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpené : Mgr. Petrom Wolfom , primátorom mesta 
IČO : 00 317 209 
IBAN: SK4702000000000019723372 
SIC: SUBASKBX 
variabilný symbol : 1212020 
/ďalej len predávajúci/ 

1. Peter Vozár rod. Vozár,
dátum narodenia:

a manželka 
2. Anna Vozárová rod. Pagáčová, 

dátum narodenia: 
trvale bytom Pod hájom 1359/141 
018 41 Dubnica nad Váhom 

3. Daniela Madzurová rod. Kanderková, 
dátum narodenia:

trvale bytom Pod hájom 1359/141 
018 41 Dubnica nad Váhom 

/ďalej len kupujúci/ 

uzatvorili tento dodatok k zmluve o prevode vlastníctva pozemku . 

Predmet dodatku 
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1. Predmetom dodatku č . 1 je doplniť údaj do Zmluvy o prevode vlastn íctva pozemku č . 121/2020, 
uzatvorenej dňa 29. 4. 2020. 

2. Do Č l. 1 - Zmluvné strany, sa pri kupujúcej č . 3, ktorou je Daniela Madzurová rod. Kanderková na 
konci riadku dopÍňa koncovka rodného čísla za lomítkom a to:

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle predávajúceho v súlade s § 47a zákona 
č . 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník. 

4. Tento dodatok č . 1 bude pred doplnením podania k vkladu V 1222/2020 zverejnený v zmysle 
platných právnych predpisov - § 5a, ods. 9 zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zverejnenie na webovom sídle mesta 

z:~sr~dávajúci . 1 
V/DubnicLnact.:\táhdrm, dňa .. ~.Q. '.{: .. ~ .?!J V Dubnici nad Váhom, dňa .. .. .. f.: .( .. . ~. 'l:.JJ. .. . 

1. Peter Vozár, kupujúci 

2. Anna Vozárová, kupujúca 
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