
DODATOKč.1 

K ZMLUVE 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverejnené na internetovej stránke mesta 

'1.:1.~.„ ... „ .. ~„.„.„ ..... 
dátum podpis zodpovedného zamestnanca 

O PREVODE VLASTNÍCTVA DRUŽSTEVNÉHO BYTU A MESTSKÉHO POZEMKU 

uzavretý medzi: 

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZLATÉ MORAVCE, Hviezdoslavova 40/ A, 953 O 1 Zlaté Moravce 
štatutárny orgán: Ing. Mária Šabová, predseda predstavenstva 

Alžbeta Šútorová, člen predstavenstva 
IČO: 36526037 
bankové spojenie: SLSP, a. s., Zlaté Moravce, č. ú. 0230092377/0900 
a 
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpené MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
IČO: 00308676 
bankové spojenie: VÚB, exp. Zlaté Moravce, č.ú. 33422162/0200 
( ďalej ako predávajúci) 
a 
člen (spoločtú členovia družstva) 
titul : 
meno: 
nar. 
rodné číslo: 
manžel/ka: 
titul: 
meno: 
nar. 
rodné číslo: 

JÁN 

MARTA 

(ďalej ako nadobúdateľ) 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy, 

priezvisko: PETRŽEL 
rodné priezvisko: 
trvalo bytom: 

priezvisko: PETRŽELOV Á 
rodné priezvisko: 
trvalo bytom: 

ktorá je vedená Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor pod č. 
v 1310/2015-9. 

Predmet zmluvy 
Bod 2 písm. d) sa metú a bude znieť: 

d) vlasttúctvo nebytového priestoru - garáž č.1 vo vchode 1, na 1. p. v celosti a k nemu 
prináležiaci podiel k spoločným častiam a spoločných zariadeniam a pozemku vo veľkosti 
1420/49750 čo je výmera 8,45 m2

• 

Čl. 6 
Cena bytu a cena pozemku 

Bod č. 1 sa metú a bude znieť: 

1. Cena bytu uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. a), vrátane spoluvlasttúckeho podielu uvedeného v čl. 1, 
odst. 2 písm. b ), na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, uvedených v čl. 3 a cena 
garáže uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. d) v celosti a k nemu prináležiaci podiel k spoločným častiam 
a spoločným zariadenia má nulovú hodnotu. Investičný úver pripadajúci na prevádzaný byt a garáž 
je v OTP Banka Slovensko, Nitra, splatený. 
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Bod č. 1 sa mení a bude znieť: 

Čl. 11 
Nadobudnutie vlastníctva 

1. Nadobúdatelia nadobudnú vlastníctvo bytu a garáže a spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 
zariadení domu a príslušenstva a pozemku vkladom do katastra nehnuteľností Okresného úradu v 
Zlatých Moravciach. 

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých po jednom je pre prevádzajúcich a po 
jednom pre nadobúdateľov a ostatné sú určené pre katastrálny úrad. . 
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
podpisujú. 

1J."' .f Z ·Ul/ { V Zlatých Moravciach dňa „ „ „ „ „ „ „ „ „. „„ „. „. 

........ ~~---····-~'--~- BVTOvé DRUÍSTVO 
HvlezdoSlaVOV& 40/A · 

prevádzajúci BD Zlaté Moravce 
15301 ZLADMOAAVCE „„f„„.~~;b'óä~ť~i;„.„.„.„„„„. 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť oodoisu: Alžbeta Šútorová, dátum narodenia 
ktorého( ej) totožnosť som zistil( a) 

zakonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 848153/2015. 

Zlaté Moravce dňa 15.12.2015 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

························~·· ····· ·· · · ·· 
OľgaMÄLA 

zamestnanec 
poverený notárom 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Mária Šabová, dátum narodenia 
- - - - - - -- -- -- - - - - , ktorého( ej) totožnosť som zistil( a) 
.aurn1111ym spusuoum, sposoo z1sterua totoznost1: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: _ ktorý(á) podpis na listine uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 848154/2015. 

Zlaté Moravce dňa 15.12.2015 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

······················ · ···~·········· Oľga~lf„ 
zamestnanec 

poverený notárom 
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