Inšpektorát práce Bratislava
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a
sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
[§ 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z.]

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 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
Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie a jej odoslaním
1. Za vyhotovenie čiernobielej informácie
a) jednej strany formátu A4: 0,02 €,
b) obojstranného listu formátu A4: 0,03 €,
c) jednej strany formátu A3: 0,04 €,
d) obojstranného listu formátu A3: 0,06 €.
2. Za informáciu poskytnutú nahratím a) na
1 ks CD ROM: 1,30 €.
3. Za 1 ks obálky
a) formátu A6: 0,05 €,
b) formátu A5: 0,10 €,
c) formátu A4: 0,15 €.
4. Náklady spojené s poskytnutím informácie odoslanej poštou ako zásielka sa riadia
aktuálnym cenníkom poštových služieb.
II. Náklady spojené s odoslaním poskytnutej informácie faxom sa riadia podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
I.

III.

Bezplatne sa poskytujú informácie
a) ústne a telefonicky,
b) zasielané e-mailom,
c) ak náklady na poskytnutie informácie sumárne neprekročia 1,66 €,
d) žiadateľovi s ťažkým zdravotným postihnutím, aj vtedy ak náklady spojené
s vyhotovením kópie a informácie sumárne prekročia sumu 1,66 € za podmienky, že
predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s vyznačením, že ide o zrakovo
alebo sluchovo postihnutú osobu.

IV. Žiadateľ môže uhradiť náklady podľa § 3 vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
a) bezhotovostným prevodom na účet č. SK27 8180 0000 0070 0009 9655, KS:
0308, VS: dátum,
b) poštovou poukážkou na účet č. SK27 8180 0000 0070 0009 9655, (+0,20 € podľa
aktuálneho cenníka poštových služieb) KS: 0308, VS: dátum,
c) v hotovosti do pokladne Inšpektorátu práce Bratislava.

