Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.
Za sprístupnenie informácií podľa 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 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:
Sadzobník poplatkov v Euro
1. čiernobiela kópia:
0,07
0,14
0,17
0,35

a) formátu A4 jednostranne
b) formátu A4 obojstranne
c) formátu A3 jednostranne
d) formátu A3 obojstranne

2. tlač z počítačovej tlačiarne:
0,17
0,35
2,45
3,15
0,35/strana

a) formátu A4 čiernobiela kópia
b) formátu A3 čiernobiela kópia
c) formátu A4 farebná kópia
d) formátu A3 farebná kópia
e) scanovanie dokumentov

3. technický nosič dát:
1,00
1,75

b) disketa 3,5”
c) CD ROM

4. telefonické spojenie:
(v súlade s cenníkom operátora siete)
a) faxové
b) zaslanie e-mailu

0,10/strana
+ podľa tarify Slovak Telekom, a.s.
0,05

5. cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku
za platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb.
V zmysle tejto tarify je:
a) poštovné

b) poplatok za dobierku

poplatok, ktorého výška je
určená aktuálnym cenníkom poštových
služieb

c) poplatok za platbu poštovou poukážkou
1/ pri hodnote listovej dobierky do 17
Euro
2/ pri hodnote listovej dobierky do 33
Euro
6. Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1 Euro, písomné informácie sa zasielajú
doporučenou zásielkou.
7. V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1 Euro , žiadateľovi bude
informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.
8. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni
Mestského úradu
Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne Mestského úradu Kysucké Nové Mesto,
b ) bezhotovostným prevodom na účet vo Všeobecnej úverovej banke a. s. Kysucké Nové
Mesto, číslo účtu : 10829322/0200, konštantný symbol KS : 0308, variabilný symbol VS
1111.
c ) poštovým peňažným poukazom na účet mesta vedený vo Všeobecnej úverovej banke a. s.
Kysucké Nové Mesto, číslo účtu : 10829322/0200, konštantný symbol KS : 0308,
variabilný symbol VS : 1111.

