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Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
1. Žiadateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou č. 481/2000 Z. z.
o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nahradiť povinnej osobe
materiálne náklady za sprístupnenie informácií. Za materiálne náklady sa považujú
náklady na:
a) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, vrátane kópií písomností, založených
v spise1, najmä náklady na papier,
b) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím
znáša povinná osoba.
3. Náklady spojené s vyhotovením kópií (vzťahuje sa aj na výstup z tlačiarne) požadovaných
informácií a ich odoslaním:
a) jedna strana formátu A3
0,13 €
b) obojstranne formát A3
0,23 €
c) jedna strana formát A4
0,06 €
d) obojstranne formát A4
0,09 €
4. Náklady na obstaranie obalu:
a) obálka formát C6
b) obálka formát C5
c) obálka formát C4
d) obálka dlhá (1/3)

0,01 €
0,03 €
0,03 €
0,09 €

5. Náklady na obstaranie technických nosičov dát:
a) disketa
0,66 €
b) CD ROM
0,20 €
c) iný dátový nosič
podľa obstarávacej ceny
6. Písomnosti, vrátane oznámenia o výške materiálnych nákladov za sprístupnenie
informácií, sa doručujú poštou do vlastných rúk žiadateľa. Náklady spojené s odoslaním
informácie sa hradia podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
7. Ak rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia si
vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo
výške účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, vrátane balného a
poštových poplatkov.
8. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet, vedený v banke – VÚB, a.s., číslo účtu:
14621422/0200 (vždy je potrebné uvádzať variabilný symbol),
1
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c) v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
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