
DODATOK č.l

/< darovacej zmluve zo dňa 06.03.2019, uzatvorenej podľa § 628 a naši Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Darcovia :

občianka Slovenskej republiky
zastúpená na základe plnej moci zo dňa 13.04.2018 
sestrou Juditou Frťalovou, rodená Frťalová, g 
trvalé bytom 811 03 Bratislava-Staré mesto, Panenská 676/ 25 
/ďalej len ako „darca č. 17

a

Judita Frťalová. rodená Frťalová
nal
trvalé bytom 811 03 Bratislava-Staré mesto, Panenská 676/ 25 
občianka Slovenskej republiky 
/ďalej len ako „darca č. 27
/darca č. 1 a darca č. 2 spolu ďalej len ako „darcovia7

Obdarovaný :

Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 90042 Miloslavov
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
Zastúpenie: Milan Baďanský, starosta obce
/ďalej len ako “obdarovaný7
/darcovia a obdarovaný spoločne ďalej len ako „zmluvné strany7

Týmto dodatkom č. 1 zmluvné strany upravujú darovaciu zmluvu zo dňa 06.03.2019 tak, že sa v čl. I 
dopĺňa nový odsek č. 4 v nasledovnom znení:



irca č 1 Ida Frtálová splnomocnila, na základe plnej moci zo dňa 13.04,2018 (overená fotokópia 
ej moci tvorí prílohu darovacej zmluvy), svoju sestru Juditu Frtálovú v postavení darcu č. 2 na 
stupovanie v katastrálnom konaní a s tým súvisiace právne úkony na nadobudnutie účelu tejto 
rovacej zmluvy. “

f ostatných článkoch zostáva darovacia zmluva bez zmien.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a súhlasia 
s nim, pričom dodatok zmluvy bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite 
a vážne, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom 
potvrdzujú.

v wlowwoye

Milan Baďanský, starosta obce

Ida Frťalová v zastúpení

f, Judita Frťalová,................



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy psvpdi'nvania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Judita Frťalová, dátum narodenia 
Bm Bratislava - Staré Mesto, Panenská 676/25, ktorého(ej) totožnosť som

zistil(a) zákonným spôsobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doMŕJ:, Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EA 943892, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísali a ). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 365765/2019.

Marta Dobiašová 
pracovník poverený notárom 
JUDr. Danielou Šikutovou

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knih ania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Judita Frťalová, dátum narodenia 
tom Bratislava - Staré Mesto, Panenská 676/25, ktorého(ej) totožnosť som 

zisti 1(a) zákonným spôsobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný dokladľiObčiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EA 943892, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a)/Čentrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 365766/2019.

Bratislava dňa 3.5.2019
Marta Dobiašová 

pracovník poverený notárom 
JUDr. Danielou Šikutovou

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



Generálna plná moc

Frťalová, rod. Frťalová
/ale bytom Panenská 676/25, Bratislava- Staré Mesto 811 03

Isto OP : EA330258
ľalej „splnomocniteľ")

splnomocňujem
''t týmto svoju sestru

podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, 
orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom
Je oprávnená nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných 
ústavoch vedených na moje meno, zastupovať ma pred špecializovanými orgánmi štátnej správy 
a zastupovať ma vo všetkých veciach
Taktiež je oprávnená preberať peňažné i nepeňažné plnenia, poštové zásielky, doporučené listové 
zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné 
prostriedky.

Taktiež splnomocňujem Juditu Frťalovú, aby konala samostatne v mojom mene a uskutočnila všetky 
úkony, vyhotovil a podpísal akékoľvek a všetky dokumenty, urobil akékoľvek kroky, urobil akékoľvek 
a všetky podania, návrhy, resp. vzdania sa práv, ktoré vyžadujú slovenské právne predpisy v súvislosti 
s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území Staré Mesto, vedené na LV 5242 ako byt 
č. 2 nachádzajúci sa na 2. poschodí (2.p.) bytového domu na ulici Konventná 8 v Bratislave so 
súpisným číslom 104425, vo vchode: 8 (Konventná 8), postaveného na pozemku registra „C" parcelné 
číslo 3242 a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu so súpisným číslom 104425 o veľkosti 52/1000, ako aj všetky úkony 
súvisiace s prevzatím bytu, kľúčov od bytu a podpisom Preberacieho protokolu na prevzatie bytu, 
zastupovanie vo veci prihlásenia vlastníka bytu u dodávateľov energií a ostatných médií (SPP, ZSE 
a o pod.),
a v tejto súvislosti je oprávnená :
(1) podpísať akékoľvek dokumenty súvisiace s prevodom, prenájmom, zmenou nehnuteľností, 
vybavovaním stavebných povolení a inej dokumentácie, podpísať prehlásenia, zápisy, podľa svojho 
uváženia a doručovať a preberať akékoľvek dokumenty a korešpondenciu,
(2) zastupovať moju osobu pred všetkými a akýmikoľvek slovenskými orgánmi štátnej správy, 
daňovým úradom, miestnej samosprávy a inými orgánmi a inštitúciami, katastrom, ako i právnickými 
alebo fyzickými osobami, pripraviť, vyhotoviť, dodať a prevziať všetky dokumenty v mene 
Splnomocniteľa podávať žiadosti a odvolania a vzdávať sa ich a to i v prípadoch, kedy právne 
predpisy vyžadujú osobitné splnomocnenie.

Ďalej v mene splnomocniteľa konať a zastupovať ho ako vlastníka nehnuteľností, kupujúceho, 
predávajúceho, nájomcu, daňový subjekt, poberateľa starobného, invalidného dôchodku a ostatných 
dávok sociálneho zabezpečenia, ďalej ako účastníka konania a subjekt práv a povinností v celom 
rozsahu jeho práv a povinností v zmysle príslušných právnych predpisov vo vzťahu ku 
všetkým orgánom verejnej správy a to predovšetkým (nie však výlučne) vo vzťahu ku konajúcim 
(povereným) Notárom, k príslušným Okresným úradom - katastrálnym odborom, príslušnému 
Správcovi dane, príslušnej Sociálnej poisťovni, príslušnej Zdravotnej poisťovni a to vo



, konaniach vedených pred týmito orgánmi verejnej správy a pred štátom poverenými 

f
vedomá, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec Judita Frťalová, 

gná vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom 

enerálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.

tislave dňa 13.04.2018
, y

Ida Frťalová rod. Frťalová 
splnomocniteľa

fmam v celom rozsahu : ______
JUdita Frťalová



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvec^fljfflj^^avosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ida Frťalová , dátum narodenia
bytom Bratislava - Staré Mesto , Panenská 676/25, ktorého(ej) totožnosť som zistil 
osob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,

séria a/alebo číslo: EA 330258, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 287446/2018.

Bratislava dňa 13.4.2018
/V >-• V'čí

Iveta Chudadová 
pracovník poverený notárom 

JUDr. Danielou Sikutovou

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)
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Tfa fotokópia - «n» o*®
počtom Iíkov.... zé........ a p kU,
strán..........................do»lovnc s
s predloženou listinou.

Poradové číslo:
V Miloslavove, dúa 

Podpis..

m 
iúhlasí
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Táto fotokópia - tento-odpis e
počtom a počtom
strán ....• doslovnásúhlas! 
s predloženou
Poradové
V MVoslavove. dna p.... - v- 
Podpis ............

i


