
Obec Poproč, okres Košice - okolie

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč

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 

Prenájom zasadačky v komunitnom centre na kultúrno-spoločenské akcie a rodinné posedenia

zasadačka - prenájom

zasadačka - kaucia  (vrátená po odovzdaní priestorov)

Poznámka: 
minimálne 60,00 EUR   - maximálne 150,00 EUR 

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

bezplatne

Prenájom futbalového ihriska športové aktivity

PO - občianske združenia so sídlom mimo územia obce 

Poproč                          

PO - občianske združenia so sídlom na území obce 

Poproč

PO - občianske združenia so sídlom mimo územia obce 

Poproč                                           

FO - osoby s trvalým pobytom mimo územia obce 

Poproč

PO - občianske združenia so sídlom na území obce 

Poproč                                          

FO - osoby s trvalým pobytom na území obce Poproč

horné ihrisko 

dolné ihrisko

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

starostka obce, v.r.

Ostatné služby

sprchy

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

basketbalová lopta, volejbalová lopta).
 bezplatne 

šatňa

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum, platný od 01.01.2021 bol 

schválený dňa 14.12.2020 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. A.7/4.b./2020.

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby: Prenájom zasadačky v komunitnom 

centre na kultúrno-spoločenské akcie a rodinné posedenia - úsek Komunitné centrum, platného od 

14.12.2022 bola schválená dňa 13.12.2022 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 

206/2022

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum, platného od 

01.07.2021 bola schválená dňa 21.06.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 

73/2021.

bezplatnecvičenie - pre osoby staršie ako 60 rokov

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Komunitné centrum 

platný od 14.12.2022

Prenájom mutifunkčného ihriska športové aktivity

bezplatne

cvičenie

futbal

volejbal

nohejbal

tenis

basketbal

bezplatnepre občianske združenia so sídlom  na území obce 

pre osoby mladšie ako 15 rokov


