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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje  

 

Úpravu Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Miestne kultúrne stredisko 

podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.9.2021.  

 

 

 

 
 

2. DOVODOVÁ SPRÁVA: 
 
 

Materiál bol vopred prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 19.08.2021. 

 

Na základe záverov z pracovnej porady poslancov zo dňa 19.08.2021 predkladáme návrh na úpravu 

Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Miestne kultúrne stredisko s platnosťou od 

1.9.2021, a to v časti „Prenájom priestorov v KD“ vypustenie položky „kuchyňa“. 

 

Odôvodnenie: 

Organizovanie spoločenských akcií (svadby, kary, oslavy) bude zabezpečovať registrovaný sociálny 

podnik obce Poproč tzv. „na klúč“. 

 

 



Obec Poproč, okres Košice - okolie

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč

svadba 100,00 € akcia

kar 20,00 € akcia

iné (napr. rodinné oslavy) 20,00 € akcia

zábava 140,00 € akcia

iné akcie 50,00 € akcia

obcou zriadené organizácie 

(rozpočtové organizácie a 

s.r.o.)

občianske združenia na 

území obce - akcie bez 

príjmu

zdarma 1.akcia v roku

podľa cenníka
od 2.akcie v 

roku

8,00 € hodina

10,00 € hodina

25,00 € akcia

50,00 € akcia

75,00 € akcia

          100,00 € 

          300,00 € 

0,70 €

1,40 €

0,50 €

1,00 €

2,00 €

1,00 € kniha

nákupná cena

rodinné oslavy, kar, iné akcie 

svadba, zábava 

zápisné do 18 rokov (vrátane)

zápisné dospelí

1. upomienka

2.upomienka

3.upomienka

poplatok za medziknižničný výpožičný systém

strata knihy

1 - 50 účastníkov 

51 - 100 účastníkov 

101 a viac účastníkov 

Poznámka:

Pri uzatvorení dohody o prenájme priestorov  je nájomca povinný zložiť finančnú zábezpeku do pokladne vo 

výške:

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Miestne kultúrne stredisko 

platný od 01.09.2021

Prenájom priestorov v KD

veľká sála

fyzické osoby

právnické osoby

zdarma

zdarma

občianske združenia na 

území obce -akcie s príjmom 

(napr.výber vstupného)

Knižnica

spoločenská miestnosť

vestibul

Výzdoba   (obrus, servítky, taniere, poháre, príbor )



Obec Poproč, okres Košice - okolie

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč

3,00 € počet

5,00 € počet 

kopírovanie 1 strana čierno-biele A4 0,10 € ks

obojstranné kopírovanie čierno-biele A4 0,15 € ks

kopírovanie 1 strana čierno-biele A3 0,20 € ks

obojstranné kopírovanie čierno-biele A3 0,35 € ks

kopírovanie 1 strana plnofarebne A4 0,35 € ks

obojstranné kopírovanie plnofarebne A4 0,50 € ks

0,90 € väzba

1,10 € väzba

1,80 € väzba

2,00 € väzba

0,60 € kus

0,50 € kusformát A5

do 50 listov

51 - 100 listov

101 - 150 listov

151 - 200 listov

Laminovanie

formát A4 

Hrebeňová väzba

Vysielanie v obecnom rozhlase

1 oznam

relácia "Hráme jubilantom"

Kopírovacie služby


