
Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
V zmysle 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 zmien a doplnkov

čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Starosta obce vydáva tento sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znp.
2. V zmysle § 21 citovaného zákona sa informácie sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo 
výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, sa 
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
3. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša 
obec ako povinná osoba.

čl. II
Sadzby za sprístupnenie informácií vyhotovením fotokópií a rozmnožením

Za rozmnoženie fotokópie sa ustanovujú nasledovné sadzby:
a) čiernobiela kópia A4, jednostranná 0,10 Eur
b) čiernobiela kópia A4, obojstranná 0,20 Eur
c) farebná kópia A4, jednostranná 0,25 Eur
d) farebná kópia A4, obojstranná 0,50 Eur
e) vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC (formát A4) 0,05 Eur
f) CD nosič 1 ks 1,00 Eur

čl. III
Sadzby za sprístupnenie informácií poštovými a telekomunikačnými službami

1. Za odosielanie informácií listinnou zásielkou sa ustanovujú nasledovné sadzby:
   a) Obálka 1 ks – rozmer A6, C6 0,05 Eur
   b) Obálka 1 ks – rozmer A5 0,10 Eur
   c) Obálka 1 ks – rozmer A4 0,15 Eur
2. Ostatné poštovné poplatky sa uhrádzajú v zmysle platných taríf Slovenskej pošty, a.s.

Čl. IV
Sadzba za sprístupnenie informácií elektronickou poštou

Informácie odosielané elektronickou  poštou (e-mailom, do elektronickej schránky),  sa sprístupňujú 
bezplatne.

čl. V
Odpustenie úhrady

1. Starostka obce môže vo výnimočných prípadoch zaplatenie úhrady odpustiť.
2. Na odpustenie úhrady nie je právny nárok.

čl. VI
Spôsob úhrady

1. Žiadateľ môže náklady za sprístupnenie informácií uhradiť:
  a) v hotovosti,  do pokladnice Obecného úradu Nižnej Boce
   b) bezhotovostne, na účet obce Nižná Boca vedený v Prima banke Slovensko, a.s. - IBAN SK07 
5600  0000 0017 0357 4005
2. Úhrady podľa tohto sadzobníka sú príjmami obce.
3. Tento sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Nižnej Boci 10.06.2020 Mgr. Silvia Skusilová
          starostka


