
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa  

 28.januára   2016 o 17.00  hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 
 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
K bodu 1/  
 
Starosta v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Vysvetlil im dôvod zvolania 
mimoriadneho     obecného    zastupiteľstva   –  darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 
občianskeho zákonníka.              
 
O programe dal poslancom hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                        proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik  – predseda,  
                                             členovia: Ing. Igor Krištofík a  Ing. Ján Janiga.  
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 8 poslancov                                       proti: 0                 zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Petra Vrábla. 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
Za predložený návrh hlasovalo: 8 poslancov           proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
            

K bodu 3/  
 
       Starosta   informoval   poslancov  „Darovacej zmluve uzatvorenej podľa § 628 občianskeho 
zákonníka uzatvorenej medzi účastníkmi“:  
 
Darovaciu zmluvu uzatvorenú podľa § 628 občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi 
účastníkmi: 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka 
rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj 
podiel 1/10-inu, darujúci Augustín Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, 
darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v : 
diely č.6 GP o výmere 116 m2 z pozemku KN E parc. č.2902 k novovytvorenému pozemku 
KN C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2  



v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová 
daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu 
v: 
diely č.7 GP o výmere 681 m2 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku 
KN C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 

v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka 
rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj 
podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci 
Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková rod. 
Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj 
podiel 1/5-inu v: 
diely č.16 GP o výmere 39 m2 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku 
KN C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 
diely č.23 GP o výmere 265 m2 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku 
KN C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 

v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka 
rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj 
podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. 
Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č.50 GP o výmere 6 m2 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN 
C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 
v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka 
rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj 
podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. 
Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č.51 GP o výmere 3 m2 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN 
C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 
v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav 
Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-
inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č.52 GP o výmere 1 m2 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN 
C parc. č. 2420/6 - orná pôda o výmere 1111 m2 



v katastrálnom území Pružina Obci Pružina, IČO: 00317730 do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                    proti: 0                   zdržal sa: 0 
 
 

Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal 
 starosta hlasovať: 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov     proti:0                  zdržal sa: 0. 

 
 
 

 
    Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti. 

 
 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  
                                      p. Peter Vrábel      ....................................           
    

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                       Michal  Ušiak  
                                                                                                                  starosta obce  
 


