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Sadzobník úhrad nákladov 
za sprístupňovanie informácií v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov 

 
 
 Poplatky  
 v € 
1/ Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie  
 

a/ Za vyhotovenie fotokópie jednej strany formátu A4 0,07 
b/ Za vyhotovenie obojstrannej fotokópie formátu A4 0,13 
c/ Za vyhotovenie fotokópie jednej strany formátu A3 0,10 
d/ Za vyhotovenie obojstrannej fotokópie formátu A3 0,17 
e/ Informácia poskytnutá na diskete 3,5 0,66 
f/ Informácia poskytnutá na CD  1,00 
g/ Tlač z počítačovej tlačiarne formátu A4 čiernobiela kópia 0,17 

 
2/ Obálky 
     C6 malá  0,03 
     C5 polovičná  0,07 
     DL predĺžená  0,03 
     B4 veľká  0,10 
     Obálka s doručenkou  0,13 
 
3/ Náklady spojené s odosielaním informácie podľa cenníka poštových služieb:  
 

a/ list s doručenkou – do hmotnosti  
     50g  1,40 
     100g  1,50 
     500g 1,60 
     1000g 2,00 
     2000g 3,00 

 
b/ list s doručenkou do vlastných rúk – do hmotnosti  
     50g 1,3 
     100g 1,4 
     500g 1,5 
     1000g 1,9 
     2000g 2,9 



c/ list s doručenkou do vlastných rúk – opakované doručenie – do hmotnosti  
     50g 1,6 
     100g 1,7 
     500g 1,8 
    1000g 2,2 
     2000g 3,2 

 
4/ a/ Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sa nespoplatňujú.  
    b/ žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú 
osobu, a to aj ak náklady spojené s vyhotovením kópie a informácie sumárne prekročia 
sumu 1,66 EUR.  
 
5/ Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie /nevidiaci 
a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví/ sú od poplatkov za poskytnutie informácie 
oslobodení. 
 
6/ V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
informácií odpúšťam úhradu pokiaľ súčet nákladov spojených s vyhotovením kópie 
a odoslaním informácie súhrnne nepresiahne sumu 3,32€. 
 
7/ Úhrady nákladov za poskytnuté /sprístupnené/ informácie žiadateľ uhradí:  
    a/ poštovou poukážkou  
    b/ bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici  
    c/ v hotovosti do pokladne na IP Žilina 
 
 v Žiline, dňa 2.9.2009 
 
 
 
 
 JUDr. Rudolf Kubica  
 hlavný inšpektor práce  
 
 
 
  

  
 


