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Prílohy
Obec Šindliar v súlade s § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií
SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje
sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.)
Obec Šindliar sprístupňuje informácie:
a) bezplatne, alebo
b) za úhradu materiálových nákladov, ak súčet jednotlivých položiek hradených v zmysle
sadzobníka úhrad presiahne čiastku 1,00 eur.
Úhrady za jednotlivé materiálové náklady sú:
a) náklady spojené s vyhotovením kópie:
1. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 ...................................... 0,06 €
2. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 .............................................. 0,10 €
3. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ...................................... 0,10 €
4. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 .............................................. 0,20 €
b) náklady spojené so zaslaním informácie - obálky:
1. obálka formátu C6 (malá) .............................................................................. 0,01 €
2. obálka formátu B56 s doručenkou (malá) ....................................................... 0,07 €
3. obálka formátu C5 (stredná) ............................................................................ 0,03 €
4. obálka formátu C5 s doručenkou (stredná) ..................................................... 0,08 €
5. obálka formátu C4 (veľká) .............................................................................. 0,07 €
c) náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát:
1. za jeden kus nenahratej diskety 3,5 ................................................................ 0,40 €
2. za jeden kus CD/DVD ..................................................................................... 0,60 €

d) náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových
služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade faxového spojenia.
Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálové a ostatné náklady takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce č. 20221572/0200,
c) v hotovosti do pokladne.

