Dodatok č. 1 k zmluve
02 86 3 40734 19 0 1 2
o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu
uzavretý v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Predávajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené Ing. Tatianou Kratochvílovou,
1. námestníčkou primátora
IČO: 603 481
(ďalej len predávajúci)

Kupujúci:

1. Matej Kress ,
trvale bytom: Kyjevská 3, 83102 Bratislava
v podiele
2. Mgr. Jana Kress ,
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trvale bytom: Hviezdoslavova 424/43, 90028 Ivanka pri Dunaji
v podiele 1/2
sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k zmluve č. 02 86 3 40734 19 0 1 2
uzavretej dňa 12.08.2021 a podanej do katastra 06.10.2021 pod číslom V-32462/21, v ktorej sa
mení text nasledovne :

Kupujúci:

Matej Kress ,
trvale bytom: Kyjevská 3, 83102 Bratislava
a manželka Mgr. Jana Kress ,
trvale bytom: Hviezdoslavova 424/43, 90028 Ivanka pri Dunaji

Článok I
Úvodné ustanovenia
3. Kupujúci nadobudnú predmet zmluvy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku uvedenom v čl.I.tejto
zmluvy prislúchajúceho k bytovému domu Kríková 16,18
parcela č. 631/54
o výmere 182 m2 druh pozemku zastavaná plocha
parcela č. 631/55
o výmere 181 m2 druh pozemku zastavaná plocha
parcela č. 631/56
o výmere 179 m2 druh pozemku zastavaná plocha
parcela č. 631/57 o výmere 193 m2 druh pozemku zastavaná plocha
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1943 / 100000.

Dodatok zmluvy je platný dňom podpísania zmluvnými stranami.
Dodatok zmluvy sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z toho predávajúci obdrží 2 a každý kupujúci
jeden rovnopis po podpise dodatku zmluvy, 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad
Bratislava - Katastrálny odbor
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok zmluvy uzatvorili na základe ich slobodnej vôle,
dodatok zmluvy nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok zmluvy
si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu dodatok zmluvy podpisujú.

V Bratislave dňa 25.11.2021

Predávajúci:

.....................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.
1. námestníčka primátora

V Bratislave dňa 30.11.2021

Kupujúci:

.................
Matej Kress v.r.

.................
Mgr. Jana Kress v.r.
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