
Obec Poproč, okres Košice - okolie
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč

Cenník obce PoproČ za poskytované služby občanom na úseku obecného úradu
platný od 1.7.2016

Položka

1. Vysielapie v obecnom rozhlase jedného oznamu (sprävy)
- zajedenoznam 1,75  

- za každé opakovanie oznamu 1,75  

2. Prenájom nehnuteľnych vecí (pozemky)
- v centre obce

7.03  

3. Prenájom hnuteľných vccÍ

- traktor JOHN DEERE - minimálna hodinová sadzba 28,14  

- poplatok za poskyt služieb občanom obce Poproč - 1 motohodma 19.35  

- poplatok za zvoz žumpových vôd -1 výjazd traktora 21.11  

4. Kopírovacie služby a tíač plnofarebného textu

-jednostranné fonnát A4 0.10  

- obojstranné fonnát A4 0.17  

-jednostranné fonnát A3 0.21  

- obojstranné fonnát A3 0.35  

- ptaofarebný text A4 jednostranne 0.35  

- plnofarebný text A4 obojstranne 0.52  

- tlaô plnofarebných obTázkov: 10 x 15 cm 0.35  

13 x 15 cm 0.43  

18 x 15 cm 0.52  

12x25cm 0,61  

fonnát A4 0.70 

5. Vrecia na komunálny odpad 1.23 

Schvátené Obecným zastupiterstvom Obce Poproč dňa 20.6.2016, uznesenťm č. A.4/2.h./2016.



w

Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

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

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
23.10,2017 prijalo uznesenie c. A.5/2.h./2017, ktorým

schvaľuje

Poplatok za zvoz odpadových vôd (žumpových);
ulice v obci, na ktorých nie je vercjná kanalizácia - 21,11   /1 výjazd traktora

(Západná ulica, Záhradná, Družstevná ulica c. d. 42 - 52, chatová oblasť)
ulice v obci, na ktorýchje verejná kanalizácia 42,22   /1 výjazd traktora
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Ing. Št^6irfaEIôvsky
s.t^ŕosta obce

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. Viliam Komora za takéto uznesenie

Mgr. Dajána Špegárova
r za takéto uznesenie

Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 24.10.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


