
Riaditeľka ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 
 

v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. 
 

stanovuje 
 

ako prílohu smernice o slobodnom prístupe k informáciám 
v podmienkach ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava v súlade so Sadzobníkom 

úhrad za poskytovanie informácií nasledovný 
 

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií 
 

Bezplatne sa poskytujú informácie:  
a) faxom,  

b) telefonicky,  

c) elektronickou poštou.  
 

Sadzobník spoplatnených úkonov: 
 

Formát Cena/ks 

Vyhotovenie A5 jednostranne 0,06 EUR 

Vyhotovenie A5 obojstranne 0,13 EUR 

Vyhotovenie A4 jednostranne 0,06 EUR 

Vyhotovenie A4 obojstranne 0,13 EUR 

Vyhotovenie A3 jednostranne 0,13 EUR 

Vyhotovenie A3 obojstranne 0,26 EUR 

Vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC (formát A4) 0,09 EUR 

Vyhotovenie kópie CD ROM 0,66 EUR 

Vyhotovenie kópie DVD ROM 1,16 EUR 

Vyhotovenie kópie na žiadateľov USB pamäťové médium bezplatne 

Odoslanie informácie faxom (formát A4) miestny 0,16 EUR 

Odoslanie informácie faxom (formát A4) medzimestský 0,33 EUR 

Odoslanie informácie faxom (formát A4) zahraničie 0,82 EUR 

Odoslanie informácie faxom mailom bezplatne 

Obstaranie obalu obálka A6 0,03 EUR 

Obstaranie obalu obálka A5 0,03 EUR 

Obstaranie obalu obálka A4 0,04 EUR 

Obstaranie obalu obálka dlhá (1/3) 0,03 EUR 

Obstaranie obalu obálka A4 dvojdierová 0,11 EUR 

  

             



Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa 
určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.  
 
Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu budú spoplatnené podľa aktuálneho 
cenníka Slovenskej pošty a.s. – web: www.slovenskaposta.sk .  
 
Spôsob úhrady spoplatňovaných úkonov  
Žiadateľ uhradí poplatok za sprístupnenie informácií vo výške materiálnych nákladov  
a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti, a to:  

 v hotovosti do pokladne ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava u 
tajomníčky školy, v pracovnom čase od 8,00 h do 15,00 h v pracovných dňoch  

 bezhotovostným prevodom na účet, číslo ktorého škola žiadateľovi oznámi na 
požiadanie.  

 
Bratislava 24. 8. 2015  

      Mgr. Alena Petáková 
riaditeľka školy 

 

http://www.slovenskaposta.sk/

