Obec Paňa
Obecný úrad Paňa č. 26 951 05

Obec Paňa zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vo vlastníctve obce Paňa, v k.ú. Paňa, okres Nitra, parcelu KN-C 343/20
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2 (na základe geom.plánu č. 186/2022
odčlenené z parciel 243/1 a 243/6 zastavané plocha a nádvoria) za cenu navrhnutú na 10,- €
za 1m2, celkom 2410,- Eur. Parcelu KN-C 343/21 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15
m2 za cenu navrhnutú na 1,- € za 1m2, celkom 15,- Eur, žiadateľovi Martinovi Miklemu,
bytom Prievidzská 31/35, 972 46 Čereňany,.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
- pozemok je pre obec neupotrebiteľný.
- žiadateľ ho má oplotený a považoval ho do času zhotovenia geometrického plánu za
vlastný ako súčasť pozemkov par.č 243/1 243/6
- pozemok nemožno ponúknuť inému záujemcovi.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

Vyvesené: 1.9.2022

Obec Paňa
Obecný úrad Paňa č. 26 951 05

Obec Paňa zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vo vlastníctve obce Paňa, v k.ú. Paňa, okres Nitra, parcelu KN-E parc.č. 376/4
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2 Františkovi Hamarovi a Blanke Hamarovej r.
Čanakyovej, bytom Paňa 209, 951 05 Paňa, za 5,- Eur za 1 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
- pozemok je pre obec neupotrebiteľný.
- žiadateľ ho má oplotený a považoval ho za vlastný, ako súčasť jeho pozemku par.č
378/5
- pozemok je neprístupný z verejnej komunikácie
- pozemok nemožno ponúknuť inému záujemcovi.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

Vyvesené: 1.9.2022

Obec Paňa
Obecný úrad Paňa č. 26 951 05

Obec Paňa zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vo vlastníctve obce Paňa, v k.ú. Paňa, okres Nitra, parcelu KN-E parc.č. 376/3
zastavaná plocha a nadvorie o výmere 140 m2, Petrovi Frančíkovi a Lucii Frančíkovej r.
Krausovej, bytom Nová ulica 701/56, 951 05 Veľký Cetín, za 5,- Eur za 1 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
- pozemok je pre obec neupotrebiteľný.
- žiadateľ ho má oplotený a považoval ho za vlastný, ako súčasť jeho pozemku par.č
377/2
- pozemok je neprístupný z verejnej komunikácie
- pozemok nemožno ponúknuť inému záujemcovi.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

Vyvesené: 1.9.2022

