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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 

 

Aktualizáciu Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad, a to 

doplnenie poskytovania služieb s traktorom: 

- Poplatok za zvoz bioodpadu (mimo bezplatného zvozu 2x ročne podľa VZN) v cene 5 

€ / 1 vývoz 

- Poplatok za zvoz drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a objemného 

komunálneho odpadu v cene 5 € / 1 vývoz 

- Poplatok za zapožičanie vlečky – pracovné dni (15.00 hod – 07.00 hod nasledujúceho 

dňa) v cene 10 €  

- Poplatok za zapožičanie vlečky – víkend v cene 20 € 

S platnosťou cenníka od 01.03.2023. 

 

 

 

2. ODÔVODNENIE 

 

Na základe dopytov od občanov o službu vývoz traktorom (bioodpad, drobný stavebný odpad, 

elektroodpad, objemný komunálny odpad) a zapožičanie vlečky v poobedňajších hodinách a cez 

víkend predkladáme návrh Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad.  

 

Návrh cenníka bol prerokovaný na: 

1. Komisii životného prostredia a projektového plánovania dňa 09.02.2023 s odporúčaním 

schváliť cenník podľa návrhu 

2. Ekonomickej komisii dňa 22.02.2023 s odporúčaním schváliť zmenu cenníka za 

poskytované služby 

 

Doplnenie: 
poplatok za zvoz bioodpadu (mimo bezplatného zvozu 2x ročne podľa 

VZN) 
5,00 € 1 vývoz 

poplatok za zvoz drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a 

objemného komunálneho odpadu 
5,00 € 1 vývoz 

poplatok za zapožičanie vlečky - pracovné dni (15.00 hod - 07.00 hod 

nasledujúceho dňa) 
10,00 € 1x 

poplatok za zapožičanie vlečky - víkend 20,00 € 1x 

 

 

 

Návrh platnosti cenníka: 01.03.2023 

 

 



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

30,00 € 1 motohodina

39,00 € 1 vývoz

5,00 € 1 vývoz

5,00 € 1 vývoz

10,00 € 1x

20,00 € 1x

poplatok za poskytnutie služby občanom obce Poproč 

poplatok za vývoz žumpových vôd (50% zľava z poplatku platí pre vývoz z ulíc, 
na ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia)

spoplatnenie podľa aktuálnej nákupnej ceny vriecVrecia na komunálny odpad

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad, platného od 
01.07.2021 bola schválená dňa 31.05.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 
53/2021.

poplatok za zapožičanie vlečky - víkend

poplatok za zvoz drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a objemného 
komunálneho odpadu

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad 
platný od 01.03.2023

Poskytnutie služby s traktorom

Vysielanie v obecnom rozhlase

1 oznam
relácia "Hráme jubilantom"

Kopírovacie služby

poplatok za zvoz bioodpadu (mimo bezplatného zvozu 2x ročne podľa VZN)

poplatok za zapožičanie vlečky - pracovné dni (15.00 hod - 07.00 hod 
nasledujúceho dňa)

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad, platného od 
01.03.2023 bola schválená dňa 28.02.2023 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. .....

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.
starostka obce

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad, platný od 01.01.2021 bol 
schválený dňa 14.12.2020 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. A.7/4.c./2020.


