Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
merná
jednotka

Poplatok

1. čiernobiela kópia a scanovanie:
formátu A4 jednostranne
formátu A4 obojstranne
formátu A3 jednostranne
formátu A3 obojstranne

strana
strana
strana
strana

0,06 €
0,13 €
0,16 €
0,33 €

(1,81 Sk)*
(3,92 Sk)*
(4,82 Sk)*
(9,94 Sk)*

2. tlač z počítačovej tlačiarne:
formátu A4 čiernobiela kópia
formátu A3 čiernobiela kópia
formátu A4 farebná kópia
formátu A3 farebná kópia

strana
strana
strana
strana

0,16 €
0,33 €
2,32 €
2,98 €

(4,82 Sk)*
(9,94 Sk)*
(69,89 Sk)*
(89,78 Sk *

MG páska
disketa
CD ROM

2,30 €
1,00 €
1,00 €

(69,29 Sk)*
(30,13 Sk)*
(30,13 Sk)*

Druh výstupu

3. technický nosič dát:
magnetofónová páska dĺžky 30 min.
disketa 3,5”
CD ROM
4. telefonické spojenie:
fax

( Sk )*

cena podľa tarify T-Com
strana
0,10 € + cena (3,01 Sk +
tel. spojenia cena tel. spojenia)*

5. Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za
platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb.
6. Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1,50 € (45,19 Sk)*, písomné informácie sa
zasielajú doporučenou zásielkou.
7. V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1,50 € (45,19 Sk)*, žiadateľovi bude
informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.
8. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v informačnom centre
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
9. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením
a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 1,50 € (45,19 Sk)*.
10. Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že
ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak
náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 1,50 € (45,19
Sk)*.
Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a)

v hotovosti do príručnej pokladne v informačnom centre Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy,

b)

bezhotovostným prevodom na účet hlavného mesta v Československej obchodnej banke,
a.s. číslo účtu 25827813/7500, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS:
22360xxxxx
(xxxxx = číslo žiadosti)

c)

poštovou poukážkou na účet hlavného mesta v Československej obchodnej banke, a.s. číslo
účtu 25827813/7500, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS:
22360xxxxx
(xxxxx = číslo žiadosti).

Pozn.: * - je informatívny prepočet na SKK konverzným kurzom 30,1260.

