
Obec PoproČ, okres KoŠice - okolie
w

Obecný úrad Poproč, Školská 2,04424JloproČ

Cenník obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku obecného úradu

platný od 1.7.2016

Položka

1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)
- zajeden oznam 1.75 

- za každé opakovanie oznamu 1.75 

2. Prcnájom nehnuteľpých vecí (pozemky)

- v centre obce 7.03  

3. Prenájom hnuteľných vccf

- traktor JOHN DEERE - minimáina hodinová sadzba 28,14  

- poplatok za poskyt. služieb občanom obce PoproC - 1 moto hodina 19.35  

- poplatok za zvoz žumpových vôd -1 výjazd traktora 21.11  

4. Kopírovacic služby a tfač plnofarebného textu

-jednostranné formát A4 0.10  

- obojstranné fomiát A4 0.17  

-jednostranné formát A3 0,21  

-obojstraiméformátA3 0.35  

- plnofarebný text A4jednostranne 0,35  

- plnofarebný text A4 obojstranne 0,52  

- tlač plnofärebných obrázkov: 10 x 15 cm 0.35  

13 x 15 cm 0,43  

18 x 15 cm 0.52  

12x25cm 0,61  

formÁt A4 0,70 

. Vrecia na komunálny odpad 1,23 3

Schválené Obecným zastupiterstvom Obce PoproČ dňa 20.6.2016, uznesením č. A.4/2.h./2016.
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Obec P OPR O Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 5/2017 zo dňa 23.10.2017

^cr!:t-,za!^teÍ'SÍV^,VJ??PL°?i na SVOÍOm Plánovanom zasadnutí dňa
23.10.2017 prijalo uznesenie c. A.5/2.h./20Í7, ktorym

schvaľuje

Poplatok za zvoz odpadových vôd (žumpových);
ulice v obci, na ktoiych nie je vercjná kanalizácia - 21,11   / I výjazd traktora
^?^L1Íic^^^^LĽ)^ST^áu??CTČ'd'42 ~52' c1?? ?yá.oblas9
ulice v obcÍ, na ktorýchje verejná kanalizácia 42,22 C/lvýjazdtraktora
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 6 (Šesť) poslancov.
HIasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová zatakétouznesenie

VPoproči, dňa 24.10.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


