
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v meste Handlová 
 

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Príloha k Smernici č. 4/2006 primátora mesta Handlová, ktorou sa upravuje postup pri 

poskytovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy mesta Handlová  

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 
 podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR 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 

 
1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie kopírovaním/tlačou 

• na jednostrannom liste formátu A4   (80 g)   0,02 € 

• na obojstrannom liste formátu A4  (80 g)   0,03 € 

• na jednostrannom liste formátu A3  (80 g)   0,04 €  

• na obojstrannom liste formátu A3  (80g)   0,06 € 

2. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie na nosiči dát 

• na CD R (700 MB)      0,23 € 

• na DVD-R 4,7GB      0,40 € 

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka 

poštových služieb Slovenskej pošty, a.s. poplatkom za doručenie do vlastných rúk a cenou 

za obálku: 

• kartónová obálka na CD/DVD      0,30 € 

• obálka s doručenkou (A6)     0,10 € 

4. Bezplatné doručovanie informácií 

• e-mailom, cez elektronickú schránku 

• ak celkové náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie celkovo 

neprekročia sumu 3 €. 

• žiadateľom zdravotne ťažko postihnutým, ktorí predložia notárom overenú kópiu 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide 

o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu. V takomto prípade sa informácie 

poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie 

a odoslaním informácie celkovo prekročia sumu 3 €.  

5. Celková cena za zásielku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za nosič a 

poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa tarify poštových služieb. 

 

6. Pri osobnom prevzatí informácií sa náklady uhrádzajú v pokladni mesta. 

 

7. Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 

a. Bezhotovostným prevodom na účet mesta vedený v SLSP, a.s. 

IBAN : SK78 0900 0000 0003 7082 6010, KS 0308, VS: číslo žiadosti  

(napr. v tvare 172021) 

b. V hotovosti do pokladne mesta, č. d. 16, prízemie MsÚ Handlová,  

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

c. Poštovou poukážkou na účet mesta vedený v SLSP, a.s:   

IBAN : SK78 0900 0000 0003 7082 6010, KS 0308, VS: číslo žiadosti  

(napr. v tvare 172021) 

 

V Handlovej 23.11.2021                                                  Mgr. Silvia Grúberová, v. r. 
primátorka mesta 


