Mestská časť Košice – Myslava v zmysle ust. § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č.
481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v znení
neskorších predpisov vydáva tento
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva
financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
1. Materiálne náklady za sprístupnenie informácie sú:
a)
b)
c)
d)

obstaranie technických nosičov dát, a to najmä kompaktných diskov
vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä nákladov na papier a tlač
obstaranie obalu, a to najmä obálok
odoslanie informácií, a to najmä poštovné.

2. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0,1,- € za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
0,17,- € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
0,15,- € za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
0,2,- € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
0,5,- € za jeden kus CD,
1,- € za jeden kus DVD.

3. Obálka:
Formát A6 – 0,03,- €
Formát A5 – 0,05,- €
Formát A4 – 0,08,- €
4. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových
služieb.
5. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.
6. Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s
vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie
poskytujú vždy bezplatne.
7. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie:
a) v hotovosti do pokladne na Miestnom úradu v Košiciach - Myslave,
b) bezhotovostným prevodom na účet mestskej časti vo Všeobecnej úverovej
banke v Košiciach, č. účtu SK95 0200 0000 0000 1232 4512.
c) poštovou poukážkou na účet mestskej časti vo Všeobecnej úverovej banke
v Košiciach, č. účtu SK95 0200 0000 0000 1232 4512.

8. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením
kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia sumu 2,00 €.
9. Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch, alebo inými spôsobmi,
poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo
prostriedkov.
10. Tento sadzobník nadobúda účinnosť od 09.10.2017.

V Košiciach – Myslave 09.10.2017

Ing. Iveta Šimková
starosta mestskej časti Košice - Myslava

