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Základná škola s VJM – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom 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 Z. z. o 

podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 

stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií 

( § 5 ods.1 písm. f) , zák. č. 211/2000 Z. z.) 

Úkon €/strana 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,08 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,16 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,16 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,32 

Materiál €/ks 

CD s obalom 0,95 

CD bez obalu 0,30 

DVD s obalom 0,98 

DVD bez obalu 0,35 

obálka A4 0,17 

obálka A4 doporučená 1,60 

obálka A4 doporučene do vlastných rúk 1,60 

obálka A5 0,17 

obálka A5 doporučená 1,15 

obálka A5 doporučene do vlastných rúk 1,15 

obálka A6 0,02 

obálka A6 doporučená 1,15 

obálka A6 doporučene do vlastných rúk 1,15 

poštové poplatky - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s. 

telefónne poplatky - podľa aktuálneho cenníka Slovak Telekom 



 

 

 

Úhrada poplatku : 

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. sa za 

materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na : 

 obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, 

 vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier, 

 obstaranie obalu, a to najmä obálok, 

 odoslanie informácií, a to najmä na poštovné. 

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov. 

V súlade s §21 ods.2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, pokiaľ súčet 

nákladov nepresiahne sumu 5,- €. Bezplatne sú poskytované informácie osobám so  zdravotným 

postihnutím. 

 

Spôsob úhrady: 

Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a  

nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti : 

- v hotovosti do pokladne základnej školy na sekretariáte (budova C, poschodie) v 

pracovnom čase od 7:00 hod do 15:0 hod. v pracovných dňoch, alebo 

- poštovou poukážkou (ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej 

vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka), 

- bankovým prevodom na účet ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno – 

Komárom 

č. ú. SK69 5200 0000 0000 1019 5163 


