
Obec Poproč, okres Košice - okolie
y

Obecný úrad PoproČ, Školská 2, 044 24 PoproČ

Cenník obce PoproČ za poskytované služby občanom na úseku komunitného centra

platný od 1.7.2016

Prenájom ihrísk
SPOR1 ČASOVÉ VYMEDZENIE CENA
futbal 1 hodina 7 
volejbal 1 hodina 6 
basketbal 1 hodina 6 
tenis 1 hodina 3/50  
nohejbal 1 hodina 3/50  
Poplatok za umelé

1 hodina 2 osvetlenie ihriska

Poplatok za ozvučenie bezplatne

*Poznámka:

1. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov
len pod dozorom dospelej osoby )(plat pre vsetky športy) bezplatne

2. Vstup na víacúčelové ihrisko pre aktivity ZŠsMŠ (po dohode so správcom) bezplatne
3. Vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity OFK mimo plánovaných tréningov

platí cenník ako pre verejnosť

Prenájom Športového náradia

ŠPORTOVÉ NÁRADIE ČASOVÉ VYMEDZENIE
renisová raketa'+ loptiČka 1 hodina bezplatne
Futbalová lopta Ihodina bezplatne
Basketbalová lopta 1 hodina bezplatne
Volejbalová lopta 1 hodina bezplatne

Prenájom futbalových ihrísk a priestorov komunitného centra
ČASOVÉ VYMEDZENIE

Horné ihrisko Ihodina 14,10  
Dolné ihrisko Ihodina 35,20  
Satňa Ihodina 7,05  
Zasadačka Ihodina 5/30 (min.l7,60 )
Sprchy Ihodina 3,50  



v

Obec P O P R O Č, okres Košice - okotíe

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

Obecné zastupiteľstvo v PoproČi na svojom plánovanom zasadnutí dňa
23.10.2017 prijalo uznesenie í. A.5/2.d./20Í7, ktorým

schvaľuje

doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované sluŽby občanom na úseku komunitného centra
nasledovne: Bufet / 1 hodina / 7,05   (min. 17,60  ).
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 6 (šesť) poslancov.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

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

Ing. VilÍam Komora za takéto uznesenie
v

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

VPoproči, dňa 24.10.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


