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Dodatok č. 1 

 

k zmluve č. 107/3267/2003 o poskytnutí podpory vo forme úveru 

 

uzatvorenej dňa  17.9.2003: 

 

 

Zmluvné strany: 

 
 Veriteľ: 

 Názov: Štátny fond rozvoja bývania 

 Miesto sídla: Lamačská cesta 8 

  833 04 Bratislava 37 

 Zastúpený: Ing. Ľubomírom  B o š a n s k ý m,  

  riaditeľom  Štátneho fondu  rozvoja  bývania 

 IČO: 31749542 

 Telefónne číslo: sekretariát: 02/59364223 

 Email: sekretariat@sfrb.sk 

       Internetová adresa: www.sfrb.sk 

na strane jednej ( ďalej len ”veriteľ”) 

 

a 

 

 Dlžník:  

 Meno a priezvisko: Zuzana  K a r a b o v á  

 Dátum narodenia:  

 Rodné číslo:  

 Miesto trvalého bydliska:  

 Ulica a číslo domu   

 PSČ :  

 Štátna príslušnosť:  

 

 Dlžník:  

 Meno a priezvisko manž.:     

 Dátum narodenia:  

 Rodné číslo:  

 Miesto trvalého bydliska:  

 Ulica a číslo domu:  

 PSČ:  

 Štátna príslušnosť:  

na strane druhej / ďalej len ”dlžník” / 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku číslo 1 k uzavretej zmluve 

č. 107/3267/2003  o poskytnutí podpory vo forme  úveru. 
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Článok I. 

Predmet:  Zmena v osobe dlžníka 

 

Z dôvodu rozvodu manželstva, ktoré bolo rozvedené Rozsudkom Okresného súdu 

..............................., ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa ............... a v 

zmysle Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva uzavretej v súlade s § 149 

a § 150 Občianskeho zákonníka zo dňa ............... a v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 

.................  k Dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zo ..............., 

výlučnou dlžníčkou voči ŠFRB sa stáva Zuzana Karabová................, ktorá na seba 

preberá všetky záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy č. 107/3267/2003 a dňom podpisu 

Dodatku č. 1 k úverovej zmluve        č. 107/3267/2003 sa zaväzuje k ich splneniu. 

Zároveň sa  stáva výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver zo 

ŠFRB, ............................................. 

 

Článok II. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 
Článok III. 

Tento dodatok číslo 1 k zmluve číslo 107/3267/2003 nadobúda platnosť a účinnosť deň po dni 

zverejnenia uzatvoreného dodatku na webovom sídle veriteľa (www.sfrb.sk).  

Dlžník dáva súhlas so zverejnením uzatvoreného dodatku v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. 

 

Článok IV. 

Zmluvné strany prehlasujú, že potrebný právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku 

a bez toho, aby pre niektorú z nich bola vytvorená zvlášť nevýhodná situácia. Dodatok číslo 1 

k zmluve si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu tento podpisujú. 

Tento dodatok číslo 1 tvorí nedeliteľnú súčasť k základnej zmluve číslo 107/3267/2003. 

 

 ............................................ ............................................ 

 Zuzana Karabová   

 podpis dlžníka podpis dlžníka 

 /overenie podpisu/ /overenie podpisu/ 

 

 

 

V ......................................... dňa .................  

 

 

 

 

 

Bratislava, dňa : .......................  ................................................. 

       Ing. Ľubomír Bošanský 

     riaditeľ ŠFRB 

                 /pečiatka a podpis/ 


