Obec FAČKOV
v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Vyhlášky MF č. 481/2000 Z. z. vydáva

SADZOBNÍK
úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 cit. zákona
1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne.
2. Obec Fačkov schvaľuje materiálne náklady nasledovne:
a) náklady spojené s vyhotovením čierno-bielej kópie:
− formátu A4
0,08 €
− obojstranného formátu A4
0,10 €
− formátu A3
0,14 €
− obojstranného listu formátu A3
0,20 €
b) náklady spojené s vyhotovením farebnej kópie:
− formátu A4
0,25 €
− obojstranného formátu A4
0,35 €
− formátu A3
0,50 €
− obojstranného listu formátu A3
0,70 €
c) náklady spojené so zaslaním informácie - obálky:
− obálka formátu A6 s doručenkou
0,04 €
− obálka formátu A5 s doručenkou
0,08 €
− obálka formátu A4 s doručenkou
0,12 €
−
d) náklady spojené s použitím technického nosiča dát:
− CD/DVD
1,00 €
e) náklady spojené s odoslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka
poštových služieb.
3. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Bezplatne
sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním
informácie sumárne neprekročia 0,30 €.
4. Žiadateľovi, ktorý predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa
informácie poskytujú bezplatne.
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva
financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
1. v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade vo Fačkove,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke: 25424432/0200,
3. poštovou poukážkou.
Sadzobník úhrad nákladov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Fačkov č. 30/2011 zo dňa 03. 06. 2011. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje OZ.

Ing. Miroslav Mikula v. r.
starosta obce

