
 

 

 

 

 

 

 

 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií 

 

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v z.n.p. sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za 

sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa  

nasledovne: 

 

Časť I. 

 

A)          Náklady spojené s vyhotovením čiernobielej kópie a scanov: 

              1.     fotokópia – formát A4 jednostranne                                               0,20  € 

              2.     fotokópia – formát A4 obojstranne                                                 0,40  € 

              3.     fotokópia – formát A3 jednostranne                                               0,50  € 

              4.     fotokópia – formát A3 obojstranne                                                 1,00  € 

              5.     tlač z počítačovej tlačiarne formátu A4                                          0,30  € 

 

B)          Náklady spojené s vyhotovením farebnej kópie a scanov: 

              1.     fotokópia – formát A4 jednostranne                                               1,00  € 

              2.     fotokópia – formát A4 obojstranne                                                 2,00  € 

              3.     tlač z počítačovej tlačiarne formátu A4                                          2,50  €   

 

C)          Náklady spojené s technickými nosičmi dát 

              1.     za jeden kus CD ROM                                                                    3,00 € 

              2.     iný nosič dát                                                 podľa nákupnej ceny nosiča 

 

D)         Náklady spojené s obstaraním obálky – podľa nákupnej ceny  

              1.     obálka formátu A6 – malá                                                                       

              2.     obálka formátu A5 – stredná 

              3.     obálka formátu A4 – veľká 

              4.     obálka s doručenkou 

               

E)          Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom  

              poštových služieb 

 

Časť II. 

 

1.          Žiadateľ hradí náklady spojené so spracovaním informácie: 

             a)     v hotovosti do pokladne obecného úradu 

             b)     bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima banka Slovensko, a.s. 

                     IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001 

            c)     poštovou poukážkou na účet obce vedený v Prima banka Slovensko, a.s. 

      Obec TURŇA NAD BODVOU 
Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia 

 

 

 



                    IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001 

 

2.         Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením  

            kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia sumu 1,00 EUR. 

 

3.         Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch, alebo inými spôsobmi,  

            poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo  

            prostriedkov. 

 

4.         Tento sadzobník bol spracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej  

            republiky č.481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie  

            informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

            a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

5.        Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr.Atila Oravecz, v.r. 

                                                                                                          starosta obce 

 

 


