Obec Lipníky
Obecný úrad Lipníky 100
082 12 Kapušany

Sadzobník úhrad
nákladov spojených so sprístupnením informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo vnútorného predpisu:
Vypracoval:
Schválil:
Schválené dňa:
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu:
Účinnosť vnútorného predpisu od:
Ruší sa vnútorný predpis:
Prílohy:

2/2016
Vidumská K.
Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
23.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
-

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Sadzobník upravuje úhrady nákladov za materiálne náklady za sprístupnenie informácií
Obcou Lipníky podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) a Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000
Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.
2. Poplatníkom je žiadateľ o sprístupnenie informácie.
Článok II.
Úhrada nákladov spojených so sprístupnením informácií
1. Žiadateľ môže uhradiť náklady za materiálne náklady za sprístupnenie informácií
spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie žiadateľovi v mene Euro spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet v banke.
2. Údaje potrebné k platbe:
č. IBAN: SK25 0200 0000 0000 2982 4572
1

variabilný symbol: 223001
príjemca: Obec Lipníky
Lipníky 100, 082 12 Kapušany
3. Úhrady sú príjmom rozpočtu Obce Lipníky.
Článok III.
SADZOBNÍK ÚHRAD
1. Bezplatne sa poskytujú informácie:
a) telefonicky
b) faxom
c) elektronickou poštou
2. Úhrada nákladov spojených s vyhotovením kópií požadovaných informácií:
a) 0,10 € za vyhotovenie jednostrannej fotokópie informácie vo formáte A4
b) 0,15 € za vyhotovenie obojstrannej fotokópie informácie vo formáte A4
c) 0,20 € za tlač 1 strany informácie formátu A4 jednostranne
d) 0,65 Eur za 1 ks diskety 3,5“
e) 0,40 Eur za 1 ks CD ROM
f) 0,05 Eur za 1 ks obálky
3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových
služieb.
4. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady za sprístupnenie informácií

spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie žiadateľovi súhrnne neprekročia čiastku 2,00 €.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Na tento sadzobník sa vzťahuje povinnosť zverejnenia v zmysle § 5 zákona č. 211/2000
Z. z..
2. Účinnosť nadobúda dňom 23.03.2016.

Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
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