Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Moravská 1, 907 01 Myjava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sadzobník
úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava podľa § 5 ods.
1 písm. f, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.
1. Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie
prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických
nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
2. Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:
a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
b) vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
3. Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov.
4. Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné
úhrady:
4.1.1.Bezplatne sa poskytujú informácie:
 ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním neprekročia 1,66 €,
 telefonicky,
 elektronickou poštou.
4.1.2.Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním
prekročia 1,66,-€ sa posielajú na dobierku.
4.1.3.Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových
služieb.
4.1.4.Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie predstavujú:
a) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,07 €
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,10 €
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,10 €
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
0,13 €
b) za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu
0,50 €
za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD ROM
1,66 €
c) obálka formát A6
0,03 €
obálka formát A5
0,03 €
obálka formát A4
0,10 €
d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie
informácií, vypracovaného v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. poštovou poukážkou.

