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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

 

Cenník obce Poproč za poskytované služby – úsek Komunitné centrum s platnosťou od 

..... 
 

 

2. ODÔVODNENIE 

 

Na základe dopytov od občanov o prenájom zasadačky v Komunitnom centre, po prerokovaní 

dopytov na Komisii ekonomickej a na základe záverov z pracovnej porady poslancov predkladáme 

návrh Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Komunitné centrum. 

 

Zmena: 

- Doplnenie prenájmu zasadačky v komunitnom centre: 

- Platnosť: ............... 

 

 



10,00 € hodina

10,00 € hodina

10,00 € hodina

4,00 € hodina

4,00 € hodina

0,50 € osoba

50,00 € akcia

50,00 € akcia

150,00 € akcia

15,00 € hod

100,00 € akcia

akcia

7,00 € hodina

6,00 € hodina

bezplatne

Platný od:   

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Prenájom zasadačky v komunitnom centre

Schválený OZ:  .................

pre osoby mladšie ako 15 rokov

Prenájom futbalového ihriska na športové aktivity

sprchy

šatňa

PO- občianske združenia so sídlom na území 

obce Poproč                                                               

FO-osoby s trvalým pobytom na území obce 

Poproč

horné ihrisko 

PO- občianske združenia so sídlom mimo 

územia obce Poproč                                           

FO-osoby s trvalým pobytom mimo územia 

obce Poproč

Ostatné služby

prenájom športového náradia (tenisová raketa +loptička, futbalová lopta, 

basketbalová lopta, volejbalová lopta).

dolné ihrisko

PO- občianske združenia so sídlom na území 

obce Poproč                                          

Cenník Obce Poproč za poskytované služby  - úsek Komunitné centrum

Prenájom mutifunkčného ihriska športové aktivity

futbal

cvičenie

pre občianske združenia so sídlom  na území obce 

volejbal

basketbal

tenis

nohejbal

Poznámka: 

minimálne 60,00 EUR   - maximálne 150,00 EUR 

PO-občianske združenia so sídlom na území obce Poproč - 1 akcia/rok 

zdarma

zasadačka - prenájom

PO- občianske združenia so sídlom mimo 

územia obce Poproč                          

zasadačka - kaucia  (vrátená po odovzdaní priestorov)


