Schválené uznesenia v roku 2012
Uznesenie č. 1/2012, zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre
Telovýchovnú jednotu
Družstevník Paňovce vo výške 1 000,- € na dofinancovanie chodu združenia na základe
zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2012.
Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre Poľovnícke združenie Platan
Paňovce vo výške 1 000,- € na dofinancovanie chodu združenia na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2012.
Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre Country cross team Paňovce vo
výške 1 000,- € na dofinancovanie chodu združenia na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2012.
Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet obce Paňovce na rok 2012,
s celkovým príjmovým rozpočtom 288 527,- €, výdavky 257 427,-€ s prebytkom 31 100,- €.
Uznesenie č. 5/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkovanie videohier (§ 3 ods. 2 písm. e) zákona
č.171/2005 Z.z.) v počte 2 ks a umiestnenie terminálov na prevádzke Pohostinstvo, Paňovce
č.14, s tým, že po pol roku prevádzkovania sa rozhodnutie prehodnotí.
Uznesenie č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov – predzáhradiek za cenu schválenú
uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je 1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie
geometrického plánu a prepis v katastri nehnuteľností hradí kupujúci. Toto vysporiadanie
ponúka najneskôr do 31.12.2012. Po uplynutí tejto doby sa cena pozemkov prehodnotí a na
nevysporiadané nehnuteľnosti obec vyrubí prenájom za užívanie obecného majetku.
Uznesenie č. 7/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje fakturáciu prenájmu kultúrneho domu pre PD Paňovce
podľa uznesenia č. 6/2008 bod 4) sadzobník poplatkov, nájomné za miestnosti a za
vypožičiavanie riadu v obci Paňovce, zo dňa 15.12.2008.
Uznesenie v časti nájomné za miestnosti, riadok 3 znie: kultúrny dom pre cudzích
a podnikateľov 100,00 €.
Uznesenie č. 8/2012 zo dňa 14.03.2012
Obecné zastupiteľstvo poveruje pani Evu Seligovú na prejednanie možnosti dodávky
materiálu-kamennej drte s akceptáciou na ponuku o spolupráci zo dňa 06.02.2009, ceny
a podmienok dodávky materiálu na úpravu obecnej cesty Kertaj.
Uznesenie č. 9/2012 zo dňa 14.03.2012
Na základe ankety a odpovede občanov o pietnych miestach na cintoríne, sa poverujú
členovia obecného zastupiteľstva na prieskum - obhliadku podobných cintorínov v obvode
Košice - okolie.
Zodpovedná : RNDr. Zuzana Lakiová

Uznesenie č. 10 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce schvaľuje na základe § 8a v spojení s § 3 ods.1
a § 4 ods. 2 zákona číslo 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 plat
starostke obce Paňovce vo výške 1 297,- €.
( výpočet: priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
t.j. 786,- € upravená koeficientom 1,65 násobok podľa počtu obyvateľov v zmysle citovaného
zákona § 4 ods. 1, po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostka obce v zmysle citovaného zákona § 4 ods.2
mesačnú odmenu vo výške 35 % z mesačného platu .
Uznesenie č. 11 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce pre OZ na rok 2012.
Uznesenie č. 12 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce Komisii pre verejný poriadok na rok 2012.
Uznesenie č. 13 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce Komisii pre kultúru a šport na rok 2012.
Uznesenie č. 14 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce
Paňovce s platnosťou od 01.06.2012.
Uznesenie č. 15 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom a ukladá doriešenie nájomných podmienok
s Fischer bau s.r.o., Pohostinstvo Paňovce, Štefan Halász - vedúci na prenájom bufetu TJ
počas zápasov a akcie „Paňovské leto“.
Zodpovední: RNDr. Lakiová Zuzana, Jozef Varga, Marta Sehnalová
T: do 10.06.2012
Uznesenie č. 16 zo dňa 21.05.2012
Obecné zastupiteľstvo na základe dohody ukladá opravu lavičiek na športovom ihrisku.
Zodpovední : Peter Leško, Milan Štovčík
T: do 20.06.2012
Uznesenie č. 17 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet bez výhrad za rok 2011.
Uznesenie č. 18 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra Komjátiho, nakoľko došla po
rozhodnutí zastupiteľstva a schválení uznesenia č. 15 zo dňa 21.05.2012 - prevádzkovanie
bufetu počas akcie „Paňovské leto“, ktoré zastupiteľstvo potvrdilo.
Uznesenie č. 19 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín akcie „Paňovské leto“ na 23.06.2012 ako aj
organizačné zabezpečenie.

Uznesenie č. 20 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Vojtecha Komjátiho o znížení
sadzby DzN. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2011 platné na rok 2012. Obec, ani
zákon nerieši povinnosť užívania, ani vek stavby. V priebehu roka ani spätne zmena nie je
povolená.
Uznesenie č. 21 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Paňovce na rok 2012
o sumu 500,- €.
Uznesenie č. 22 zo dňa 13.06.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu 2 000,- € na spolufinancovanie režijných
nákladov na školskú jedáleň Čečejovce a poveruje starostku na jednanie vo veci.
Berie na vedomie:
List podpísaný menovanou členkou komisie pre verejný poriadok p. Evou Seligovou,
v ktorom sa vzdáva členstva v komisii.
Uznesenie č. 23 zo dňa 08.08.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje akciu „Ukončenie leto“ a jeho termín 25.08.2012.
Uznesenie č. 24 zo dňa 08.08.2012
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
dobrovoľnej bezodplatnej brigády.

organizovanie zájazdu pre účastníkov

Uznesenie č. 25 zo dňa 08.08.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje brigádu ako aj jeho termín 16.08.2012.
Uznesenie č. 26, zo dňa 21.09.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje akcie „Posedenie pre skôr narodených“ ako aj výstavu
„Čo dala záhrada“ na deň 13.10.2012 a zároveň poveruje zodpovedných za jednotlivé akcie:
Posedenie pre skôr narodených – RNDr. Zuzana Lakiová, Ing. Katrína Szabóová, Jozef
Varga, RNDr. Monika Guľková, Milan Štovčík a Peter Leško.
Výstava- Ing. Rozália Juhaszová, Jaroslav Horváth, Štefan Juhász.
Uznesenie č. 27 zo dňa 21.09.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje podľa zákona 138/1991 o majetku obcí
§ 9a, odst. 8, bod e) predaj nehnuteľností pre žiadateľov, Ladislav Matesz a manželka Alena
Mateszová, Paňovce 73. Nehnuteľnosť zapísaná v LV 883, parc. číslo 474/2 zapísaná
v registri C v katastrálnom území obce Paňovce vo výmere 299 m², druh pozemku záhrada vo
vlastníctve obce Paňovce. Nehnuteľnosť z cesty neprístupná popri obecnej dažďovej
kanalizácii na konci záhrady žiadateľa. Za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10,
to je 1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis
v katastri nehnuteľností hradí odkupujúci.
Uznesenie č. 28 zo dňa 21.09.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje podľa zákona 138/1991 o majetku obcí
§ 9a, odst. 8, bod e) predaj nehnuteľností pre žiadateľa, Róbert Juhász, Paňovce 75.
Nehnuteľnosť zapísaná v LV 883, parc. číslo 449/2 zapísaná v registri C v katastrálnom

území obce Paňovce vo výmere 196 m², druh pozemku záhrada vo vlastníctve obce Paňovce.
Nehnuteľnosť z cesty neprístupná popri obecnej dažďovej kanalizácii na konci záhrady
žiadateľa. Za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je 1,66 Euro za m² s tým, že
náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri nehnuteľností hradí
odkupujúci.
Uznesenie č. 29 zo dňa 29.10.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovný odpis dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok na
dani z nehnuteľnosti a to :
Sutiová VS 252 / od roku 2003, nehnuteľnosť predaná/
DzN
50,05 €
TDO 13,28 €
spolu :
63,33 €
JUDr. Krempaský / od roku 2006, nehnuteľnosť predaná/ TDO
17,92 €
COOP Jednota Považská Bystrica v konkurze
DzN 291,90 €
Roľnícke družstvo Nováčany v konkurze/od roku 2002/
DzN 3 822,34 €
Pohľadávky v celkovej hodnote
4 195,49 €
Uznesenie č. 30 zo dňa 29.10.2012
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na rokovanie vo veci vstupu do
pripravujúceho založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión
s ručením obmedzeným.
Uznesenie č. 31 zo dňa 29.10.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012,
kde OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností – ohradených predzáhradiek a neprístupných častí
záhrad vo vlastníctve obce Paňovce, za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je
1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri
nehnuteľností hradí kupujúci a to pre :
Ujco Ján, Československej Armády 727/25, Moldava nad Bodvou a Ujco Ľudovít,
Mládežnícka 498/24, Košice – Šaca, parcela č. 710/6, rozloha 65 m², zastavaná plocha v ½.
Komjáti-Nagy Ondrej, Paňovce č. 64, parcela 710/7, rozloha 60 m², zastavaná plocha.
Gamráthová Mária, Košické Olšany 239, parcela 710/8, rozloha 103 m², zastavaná plocha.
Šimon Ladislav, Paňovce č. 106, parcela č. 710/9, rozloha 101 m², zastavaná plocha.
Takáčová Mária, Paňovce č. 26, parcela č. 710/11, rozloha 80 m², zastavaná plocha.
Tóth Ladislav a manž. Anna, Paňovce 24, parcela 710/12, rozloha 63 m², zastavaná plocha.
Takáčová Alica, Nám. Ľudovita Štúra 13, Moldava nad Bodvou, parcela 710/13, rozloha 106
m², zastavaná plocha.
Komjáti Peter, Paňovce 18, parcela 710/14, rozloha 79 m ², zastavaná plocha.
Melega Gabriel, Paňovce 17, parcela 710/15, rozloha 54 m², zastavaná plocha, 710/16,
rozloha 1 m², zastavaná plocha.
Parcely oddelené od pôvodnej č. 710/10, vedené na LV 883, o celkovej rozlohe 2451 m²
zastavená plocha geometrickým plánom 46/2012 zo dňa 12.09.2012, vyhotovené Ivanom
Popovicsom, Budovateľská 22, Moldava nad Bodvou.
Kallová Mária r. Ujcová, Železiarenská 479/60, Košice- Šaca, parcela 447/2, rozloha 162 m²,
ostatná plocha. Parcela oddelená od pôvodnej č. 447, vedené na LV 883, o celkovej rozlohe
1782 m² ostatná plocha geometrickým plánom 36583600–55/2012 zo dňa 31.07.2012,
vyhotovená Geo-Kart, s.r.o., Cesta sv. Ladislava, Moldava nad Bodvou.

Ujcová Anna, Tatranská 246, 059 86 Nová Lesná, parcela 441/2, rozloha 171 m², záhrada,
vedená na LV 883 vo vlastníctve obce Paňovce.
Bobko Daniel, Wuppertálska 9, 040 13 Košice a Bobko Peter, Dénešova 50, 040 23 Košice,
v ½ parcela 459/2 rozloha 254 m², zastavaná plocha, vedená na LV 883 vo vlastníctve obce
Paňovce .
Holečko Vojtech, Paňovce 166, parcela 119/3, rozloha 314 m², zastavaná plocha, vedená na
LV 883 vo vlastníctve obce Paňovce.
Holečko Slavomír a manž. Henrieta, Paňovce 238,v ½, parcela 120/2, rozloha 27 m²,
záhrada, vedená na LV 883 vo vlastníctve obce Paňovce.
A súčasne ukladá starostke obce vypracovať kúpne zmluvy a pripraviť ich na podpis
v termíne 90 dní od schválenia uznesenia.
Uznesenie č. 32 zo dňa 29.10.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej
klasifikácie a to :
Z 717002 002 13 000,- € - Rekonštrukcia priekop, nevyčerpané prostriedky presunúť na
717002 000 13 000,- € - Cesta Kertaj.
Z 717002 001 3 000,- € - ZŠ– dvere a okná, nevyčerpané prostriedky presunúť na 717002
001 3 000,- € - Rekonštrukciu triedy ZŠ.
Z 633001 001 500,- € - OcÚ interierové vybavenie presun na 642002 001 500,- €dotácie TJ.
Z 634002 001 1 500,- € - OcÚ údržba kotolňa dvere, z 633001 002 1 000,- € -KD interier,
z 635006 000 1 000,- € - ZŠ vchodové dvere a z 611001 1 150,- € - Tarif. plat z obecných
prostriedkov presunúť na 637014 003 4 650,- € - Strava doplatok na režijné náklady
školská kuchyňa Čečejovce.
Berie na vedomie
Hospodárenie s finančnými prostriedkami za obdobie od 01.01.2012 do 29.10.2012.
Finančný stav príjmov poplatkov za TDO a daní z nehnuteľností.
Uznesenie č. 33 zo dňa 12.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach schvaľuje:
1) vstup obce Paňovce za zakladajúceho člena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným, skrátený názov: EZÚS Karpatia Euroregión, so
sídlom:
Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika.
2) Návrh dohovoru a Stanov EZÚS Karpatia Euroregión so sídlom Komárovce 22, 044 55 Veľká
Ida, Slovenská republika.
3) Jednorazový členský príspevok je vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto euro).

Zároveň p o v e r u j e Martu Sehnalovú, starostku obce Paňovce podpísať Dohovor
a Stanovy o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión
s ručením obmedzeným, so sídlom: Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
Uznesenie č. 34 zo dňa 12.11.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012,
kde OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností – ohradených predzáhradiek a neprístupných častí
záhrad vo vlastníctve obce Paňovce, za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je
1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri
nehnuteľností hradí kupujúci a to pre :

Mgr. Zuzana Feketeová, 045 01 Mokrance 387 a Margita Vavreková, Slnečná 19, 044 71
Čečejovce, parcela 710/10, rozloha 50 m², zastavaná plocha c ½. Parcela oddelená od
pôvodnej č. 710/10, vedené na LV 883, o celkovej rozlohe 2451 m² zastavená plocha
geometrickým plánom 46/2012 zo dňa 12.09.2012, vyhotovené Ivanom Popovicsom,
Budovateľská 22, Moldava nad Bodvou.
Ing. Dušan Herák, Paňovce 52, parcela 711/5, rozloha 82 m², zastavená plocha. Parcela
oddelená od pôvodnej č. 711/1, vedené na LV 309, o celkovej rozlohe 20 371 m² zastavaná
plocha geometrickým plánom 42/2012 zo dňa 27.08.2012, vyhotovené Ivanom Popovicsom,
Budovateľská 22, Moldava nad Bodvou.
Ing. Martin Pisko, Raketová 2, 040 12 Košice, parcely č. 447/4, rozloha 322 m² , zastavaná
plocha a parcela 710/4, rozloha 66 m², zastavaná plocha. Parcely oddelené od pôvodnej č.
447, vedené na LV 883, o celkovej rozlohe 1782 m² ostatná plocha a od parcely č.710/1,
vedené na LV 883, o celkovej rozlohe 22 451 m² zastavaná plocha geometrickým plánom
42/2012 zo dňa 27.08.2012, vyhotovené Ivanom Popovicsom, Budovateľská 22, Moldava nad
Bodvou.
Ing. Martin Pisko, Raketová 2, 040 12 Košice, parcela 475/2, rozloha 70 m², zastavená
plocha. Parcely oddelené od pôvodnej č. 447, vedené na LV 883
Súčasne ukladá starostke obce vypracovať kúpne zmluvy a pripraviť ich na podpis v termíne
90 dní od schválenia uznesenia.
Uznesenie č. 35 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN o miestnych daniach a o miestnych
poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2013
Uznesenie č. 36 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektroodpadov
z domácností na území obce Paňovce s účinnosťou od 01.01.2013.
Uznesenie č. 37 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Povodňový plán záchranných prác obce Paňovce
a súčasne predkladá na schválenie Obvodnému úradu Košice – okolie, odbor CO a KR,
Hroncova 13.
Uznesenie č. 38 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo Paňovce schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci
rozpočtovej klasifikácie podľa predloženej prílohy vytlačenej z programu účtovníctva, ktorá
je nedeliteľnou formou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 39 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo Paňovce schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2011.
Uznesenie č. 40 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce na schvaľuje zloženie výboru Dobrovoľného
hasičského zboru Paňovce a to : predseda Katarína Pergelyová, podpredseda Tomáš Kozlai,
tajomník Michal Micenko, preventivár Tomáš Kozlai.

Uznesenie č. 41 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce na základe
žiadosti Poľnohospodárskeho
družstva Paňovce zo dňa 29.10.2012 dáva súhlas k možnej výstavbe bioplynovej stanice
v areáli družstva na pozemku č. 518/1 registra „C“ ( parcela č. 1062/2 registra „E“) zapísané
na LV 987 k.ú. Paňovce.
Uznesenie č. 42/2012 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje prevádzkovanie videohier podľa § 3 ods. 2
písm. e zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a umiestnenie terminálov v prevádzke
Pohostinstvo, Paňovce č.14.
Uznesenie č. 43/2012 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012,
kde OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností – ohradených predzáhradiek a neprístupných častí
záhrad vo vlastníctve obce Paňovce, za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je
1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri
nehnuteľností hradí kupujúci a to pre :
-

Horňák Jozef a Margita Horňáková, 044 71 Paňovce 165, parcela 710/8 vo výmere 67 m²,
zastavaná plocha
Slavkovský Oto a Slavkovská Marcela, 044 71 Paňovce 43, parcela 710/17 vo výmere 58 m²,
zastavaná plocha

Uznesenie č. 44/2012 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012,
kde OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností – ohradených predzáhradiek a neprístupných častí
záhrad vo vlastníctve obce Paňovce, za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je
1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri
nehnuteľností hradí kupujúci a to pre :
-

Jámbor Ladislav, 044 71 Paňovce 42, parcela 710/5 o výmere 61 m², zastavaná plocha

Uznesenie č. 45/2012 zo dňa 10.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 14.03.2012,
kde OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností – ohradených predzáhradiek a neprístupných častí
záhrad vo vlastníctve obce Paňovce, za cenu schválenú uznesením číslo 2/2008, bod 10, to je
1,66 Euro za m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu a prepis v katastri
nehnuteľností hradí kupujúci a to pre :
-

Seligová Eva, 044 71 Paňovce 126, parcela č. 714/2 o výmere 136 m², zastavaná plocha
Vargová Veronika, 044 71 Paňove 127, parcela č. 716/3 o výmere 308 m², zastavaná plocha

