
Obec Poproč, okres Košice - okolie
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Cenník obce Poproč za poskytované sluíby občanom obce Poproč na úseku Miestneho kultúrneho
strediska platný od 1.7.2016

Položka

1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu
-za 1 oznam 1,75  

- relácia "Hrámejubitantom" 3,50  

2. Prenájom hnuteľných veci
Veľká sála

A. Súkromné osoby

-Svadba 100  /akcia
-Kar 20 /akcia
-Iné 50 /akda
B. Právnické osoby

-Zábava 140  /akcia
- Predajné akae 20 /hod.
- Iné kultúrne akcie 20 /akcia
Spolocenská miestnosť 8  /hod.
Vestibul 10 /hod.

s>#Kuchyňa
- Svadba 10 /hodina
-Zábava 10 /hodina
-Kar.rodinnéoslavy: 10  /hodina
3. Výzdoba (základná)
-obrus/svietnik 0,50  /osoba
Servis
- do 50 rudí 16/50  
- do 100 rudí 33,00  
-dolSOrudí 49,50  
-do200rudí 66,00  
4. Knižnica

- Zápisné do 19 rokov 0/70  

- Zápisné dospelí 1,40  

-1. upomienka 0,50  

- 2. upomienka 1 

- 3. upomienka 2 

-Osobnánávšteva 3/50  

- Rezervácia knihy 0,25  

- Pri strate knihy nákupná cena
- Poplatok za spracovanie pri vyradení stratenej knihy 1/50  

5. Kopírovacie služby tlač plnofarebného textu
- Jednostranné, formát A4 0,10  



- Obojstranné, formát A4 0,17  
- PlnofarebnýtextA4jednostranné 0,35  

- Tlač plnofarebných obrázkov:
. 10 x 15 cm 0/35  

. 13 x 15 cm 0/43  

. 18 x 15 cm 0,52  

. 12 x 25 cm 0,61  

. formátA4 0,70  

6. Faxové služby
-Jednastrana 0/35  

*Poznámka:

Nájomca je povinný pri uzatvorení dohody o prenájme priestorov kuchyne zložiť fínančnú zábezpeku
do pokladne MKS Poproč vo výške 300   v prípade svadby a zábavy, 100   v prípade karu a rodinnej
oslavy. Táto fínančná záloha bude pri odovzdaní priestorov prenajímaterovi vrátená/ prípadne
znížená o úhrady poškodeného zariadenia.

Cenník schválený Obecným zastupiterstvom Obce Poproč dňa 20.6.2016, uznesením č. A.4/2.i./2016^.--^^~&
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Doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom obce Poproč na úseku miestneho
kultúrneho strediska o položku:

> zapožičanie návlekov na stoličky pre akcie organizované v kultúrnom dome:

bez mašle v cene 0,90   / kus

s mašľou v cene 1,20 / kus

Doplnenie cenníka schválené Obecným zastupiterstvom Obce Poproč dňa 12.12.2016, uznesením č.
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