
 
 

Mesto Spišská Nová Ves 
 

v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov  

 
 

vydáva s účinnosťou od 18.06.2012 
 
 
Sadzobník úhrad, ktoré Mesto Spišská Nová Ves ako správny orgán vyberá 

za výpisy, odpisy a kópie spisov v správnom konaní 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, 

robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní 
alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. 

 
2. Mesto Spišská Nová Ves poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov 

spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. 
 
 

II. 
Sadzobník 

 
1. Náklady spojené s vyhotovením výpisu, odpisu a kópie spisu: 
 
 

a) na technický nosič dát: 
 

Názov nosiča €/ks 
CD s obalom 0,40 

DVD s obalom 0,60 
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 b) v papierovej forme – tlač, kopírovanie: 
 

Veľkosť listu €/ks 
A4 jednostranne čiernobielo 0,04 
A4 obojstranne čiernobielo 0,06 
A3 jednostranne čiernobielo 0,06 
A3 obojstranne čiernobielo 0,09 
A4 jednostranne farebne 0,60 
A4 obojstranne farebne 1,10 

 
 

c) použité kancelárske obálky: 
 

Veľkosť obálky €/ks 
Obálka C4 („A4“) 0,06 

Obálka C4 tvrdý obal („A4“) 0,21 
Obálka C5  („A5“) 0,19 

Obálka B5 doporučene 0,04 
Obálka B6 0,01 

Obal na CD /DVD tvrdý  0,10 
 
 
2. Náklady spojené s odoslaním výpisu, odpisu a kópie spisu: 
 
 - podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 
 
3. Výpisy, odpisy alebo kópie spisov zasielané elektronicky a sú poskytované bezplatne. 
 
4. Žiadateľovi, ktorý predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa 
výpisy, odpisy a kópie spisov poskytujú bezplatne. 

 
5. Úhrady podľa bodu 1 ods. 2 sa platia v mene euro. 
 
6. Kontrolu zaplatených úhrad materiálnych nákladov podľa bodu 1 ods. 2 vykonáva 

finančné oddelenie MsÚ Spišská Nová Ves. 
 
7. Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú v prípade, ak presiahnu čiastku 1,50,-

€. 
 
Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňa 18.06.2012. 
 
 
 
 
 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 


