Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií
SADZOBNÍK
POPLATKOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
(§ 5 ods. 1 písm. f) zák. č. 211/2000 Z.z.)
Obec Kunerad v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach
úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

stanovuje
poplatky z sprístupnenie informácií.
1. Úhrady za jednotlivé materiálne náklady na sprístupnenie informácie sú:
a) náklady spojené s vyhotovením kópie:
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 ................0,07 eur
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A 4........................
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3.................0,13 eur
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3.........................0,20
b) náklady spojené so zaslaním informácie- obálky
obálka formátu C6 (malá)............................................................0,01 eur
obálka formátu B6 s doručenkou (malá).....................................0,07 eur
obálka formátu C5 (stredná).......................................................0,03 eur
obálka formátu C5 s doručenou (stredná ).................................0,08 eur
obálka formátu C4 (veľká )..........................................................0,07 eur
c) náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát:
za jeden kus nenahratej diskety 3,5“..........................................1 eur
za jeden kus CD/DVD..................................................................1,66 eur
d) náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka
poštovných služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade faxového spojenia
2.

Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím
znáša obec
3. Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú aj na úhradu nákladov spojených s vyhotovením
fotokópie spisovného materiálu, resp. obdobného materiálu alebo za vyhotovenie tlačenej
verzie materiálu, pričom zamestnanec obce je povinný pri takomto úkone dodržiavať
ustanovenie osobitných právnych predpisov.

Spôsoby platenia
1.Poplatky vyberané obcou sa platia:
a) prevodnom z účtu v banke,
b)v hotovosti do pokladne obce

2. Základné údaje pre poplatníka:
a) č. účtu: spravidla č. 921528432/0200, v prípade na iné číslo účtu, bude toto číslo poplatníkovi
označené
b) konštantný symbol: spravidla 0308, v prípade iného konštantného symbolu, bude tento
poplatníkovi oznámený
c) variabilný symbol: variabilný symbol v každom jednom prípade bude poplatníkovi oznámený
3.Pri platení poplatkov prevodom z účtu v banke, ekonómka obce informuje o prijatí platby starostu
obce do 5 pracovných dní odo dňa pripísania platby poplatníka na účet obce.
4.V prípade platby v hotovosti do pokladne obce, pokladník vydá potvrdenie o platbe. Jedno
vyhotovenie potvrdenia vydá poplatníkovi. Pokladník zabezpečí informovanie starostu obce do 5
pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku do pokladne obce.
5.Výpis alebo potvrdenie založí do spisovej agendy zamestnanec obce, ktorému bola vec pridelená na
vybavenie.

.....................................
Daniel Zelenay
starosta obce

