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Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií 

v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
 
 
Vyhotovenie kópií požadovaných informácií: 
- fomát   A5 - jednostranne                                                                    0,06 EUR  /2,-Sk/ 
- formát  A5 - obojstranne                                                                     0,13 EUR  /4,-Sk/ 
- formát  A4 - jednostranne                                                                   0,06 EUR  /2,-Sk/ 
- formát  A4 - obojstranne                                                                     0,13 EUR  /4,-Sk/ 
- formát  A3 - jednostranne                                                                   0,13 EUR  /4,-Sk/ 
- formát  A3 - obojstranne                                                                     0,26 EUR  /8,-Sk/ 
 
-vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC /formát A4/                                  0,09 EUR  / 3,-Sk/ 
-vyhotovenie kópie  na CD-ROM                                                          0,66 EUR  /20,-Sk/ 
-vyhotovenie kópie na DVD-ROM                                                        1,16 EUR  /35,-Sk/ 
-vyhotovenie kópie na žiadateľov USB pamäťové médium                   bezplatne 
 
Odosielanie informácií: 
-odoslanie informácie faxom /formát A4/ - miestny                              0,16 EUR  / 5,-Sk/ 
-odoslanie informácie faxom /formát A4/ - medzimestský                    0,33 EUR  /10,-Sk/ 
-odoslanie informácie faxom /formát A4/ -zahraničie EU                     0,82 EUR  /25,-Sk/  
-odoslanie informácie mailom -                                                              bezplatne 
 
Obstaranie obalu: 
- obálka  A6                                                                                            0,03 EUR  /1,-Sk/ 
- obálka  A5                                                                                            0,03 EUR  /1,-Sk/ 
- obálka  A4                                                                                            0,04 EUR  /1,50 Sk/ 
- obálka dlhá /1/3/                                                                                   0,03 EUR  /1,-Sk/ 
- obálka A4 dvojderová                                                                          0,11 EUR  /3,50 Sk/ 
 
 Poštové poplatky: 
-poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. 
 

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 

 a) v hotovosti do pokladne na prízemí Mestského úradu v Čadci  – pracovisko prvého 
kontaktu a spoločná úradovňa   

 b) bezhotovostným prevodom na účet  mesta v Dexia banke Slovensko, a.s., pobočka 
Čadca č. účtu: 0202719005/5600, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol 
VS: 888 alebo na účet vo VÚB, a.s. Čadca, č. účtu: 7224 322/0200, konštantný 
symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888   

 c) poštovou poukážkou na účet mesta v Dexia banke Slovensko, a.s., pobočka Čadca 
č. účtu: 0202719005/5600, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 
888 alebo na účet vo VÚB, a.s. Čadca, č. účtu: 7224 322/0200, konštantný symbol 
KS: 0308, variabilný symbol VS: 888   
 

 
O odpustení poplatkov rozhoduje primátor mesta, resp. jeho zástupca.                                                        
 
Od platieb podľa tohto cenníka služieb sú oslobodené príspevkové organizácie mesta Čadca. 


