
 
 
 
 
 
 



Mesto Spišská Nová Ves 
 

v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona NR SR 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 a v súlade s Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady 

nákladov za sprístupnenie informácií 
 
 

vydáva s účinnosťou od 01. 10. 2011 
 
 

sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa §  5 ods. 1 písm. f zákona NR SR         
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení.  
 

 
1. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku 

úhrady za sprístupnenie informácií. 
 

2. Úhrada poplatku: 
a/ poštovou poukážkou, 
b/ bezhotovostným prevodom na bežný účet  Mesta Spišská Nová Ves č. 3400422003/5600  
c/ v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1 na 

prízemí, číslo dverí 105, v úradných hodinách. 
 

3. Materiálne náklady spojené s vyhotovením a odoslaním sprístupnených informácií: 
 
a/ sprístupnenie informácií na technických nosičoch dát: 
 

Názov nosiča €/ks 
CD s obalom 0,40 
DVD s obalom 0,60 

 
 
 b/ sprístupnenie informácií v papierovej forme – tlač, kopírovanie: 
 

Veľkosť listu €/ks 
A4 jednostranne čb 0,06 
A4 obojstranne  čb 0,10 
A3 jednostranne čb 0,11 
A3 obojstranne čb 0,21 

A4 jednostranne farebne 0,60 
A4 obojstranne farebne 1,11 

 
c/ použité kancelárske obálky: 

 
Veľkosť obálky €/ks 

Obálka A4 0,05 
Obálka B4 0,06 



Obálka A4 doporučene 0,19 
Obálka A5 0,02 

Obálka A5 doporučene 0,08 
Obálka A6 0,05 

Obálka A6 doporučene 0,05 
 
  

d/ poštové poplatky – podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s. ,Bratislava.  
 

Do hmotnosti Predajná cena v € 
50 g 1,60 
100 g 1,70 
500 g 1,80 
1000 g 2,20 
2000 g 3,20 

 
 

4. Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že 
ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne. 

5. Kontrolu zaplatených úhrad materiálnych nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva 
finančné oddelenie MsÚ Spišská Nová Ves. 

6. Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku 1,66 €. 
7. Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňa 01. 10. 2011. 

 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 24. 8. 2011     PhDr. Ján Volný, PhD. 
              primátor mesta 
 
 
 


