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Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2019 
o prevode vlastníctva bytu č. 12 
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uzatvorená v zmysle § S ods.1 zákona NR Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a 

Zmluva o zriadení predkupného práva 

Predávajúci: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9 

Zastúpené: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

IČO: 

018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Prima Banka Slovensko a.s. 

SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

00 317 209 

/ďalej len „predávajúci a oprávnený z predkupného práva"/ 

Kupujúci: Meno a priezvisko: Terézia Fábryová 
Novosadová 

vydatá 

1. 
2„ 

3. 

Rodená/ý 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Stav: 
Trvale bytom: 
a manžel 
Meno a priezvisko: 
Rodená/ý 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvale bytom: 

Bratislavská 431/6, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Rudolf Fábry 
Fábry 

Bratislavská 431/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 

/ďalej len „kupujúci a povinný z predkupného práva"/ 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy. 

Článok 1. 
V Článku 1. bod 1 sa mení z č. súpisné 431/6 na č. súpisné 431. 
V Článku II.sa mení bod 1.1. nasledovne: 
Bytu číslo 12 o výmere 29,38 m2 na prízemí bytového domu súpisné číslo 431, 
vo vchode číslo 6 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom. 
Byt je zakreslený na priloženom výkrese, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 
V Článku II.sa mení bod 2 nasledovne: 
Predávajúci prevádza a kupujúci nadobúdajú predmet prevodu do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov podielom 1/1 k celku . 

Článok II. 
1. Tento dodatok k Zmluve č. 3/2019 o prevode vlastníctva bytu č . 12 a Zmluve 
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o zriadení predkupného práva sa vyhotovuje v 5-tich vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých dve vyhotovenia obdrží predávajúci, jedno vyhotovenie kupujúci, 
dve vyhotovenia sú pre Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor. 
Tento dodatok k Zmluve č . 3/2019 o prevode vlastníctva bytu č. 12 a Zmluve 
o zriadení predkupného práva bude pred podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností zverejnený v zmysle platných právnych predpisov - § Sa, odsek 9 
zákona číslo 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zverejnenie na webovom sídle mesta zabezpečí predávajúci. 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nemenné. 

)ubnici nad Váhom, dňa .f f.:. !f!'.:!.ť/9. .. V Dubnici nad Váhom, dňa ... /..rf.: .. (~. : . /.:ť/LJ 

.. Q.u:r ·: ············ ·· ···· ·· ················ 
Terézia Fábryová, Rudolf Fábry 

kupujúci 
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