
Uznesenie 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

konaného dňa  28.1.2016 

 

Uznesenie č. 1/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 

A/ Schvaľuje                                                                              

   1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik – predseda, 

                                                                Ing. Igor Krištofík, 

                                                                Ing. Ján Janiga,  

 2/  overovateľov zápisnice:     p. Dušan Jance,  

                                                      p. Peter Vrábel. 

                  

Uznesenie č. 2/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ Schvaľuje 

 

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. 

 

 

V Pružine dňa 29.1.2016 

 

 

 

                                                                                               Michal Ušiak 

                                                                                               starosta obce 




