Príloha č. 2 k internej smernici 2/2013 o poskytovaní informácií v podmienkach MsÚ
Sečovce
Mesto Sečovce
podľa § 5 ods. 1 písm. f) a § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov sprístupňuje informácie za úhradu materiálnych nákladov, ak
súčet jednotlivých položiek, hradených v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie
informácií presiahne čiastku 1 €.
Mesto Sečovce
v súlade s ustanovením § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z.
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov
a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za
sprístupnenie informácií
stanovuje
nasledovnú výšku úhrady za sprístupnenie informácií
a zverejňuje tento
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
Úhrady za jednotlivé materiálne náklady na sprístupnenie informácie sú:
a) náklady spojené s vyhotovením kópie:
1. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 .............................. 0,07 €
2. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4....................................... 0,10 €
3. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ...............................0,20 €
4. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3........................................0,30 €
b) náklady spojené so zaslaním informácie -obálky
1. obálka formátu C6 (malá)...........................................................................0,05 €
2. obálka formátu B6 s doručenkou (malá)....................................................0,10 €
3. obálka formátu C5 (stredná).......................................................................0,08 €
4. obálka formátu C5 s doručenkou (stredná) ...............................................0,13 €
5. obálka formátu C4 (veľká) ........................................................................0,12 €
6. obálka formátu C4 s doručenkou (veľká) ..................................................0,17 €
c) náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát:
1. za jeden kus nenahratej diskety 3,5´´ ........................................................ 1 €
2. za jeden kus CD/DVD............................................................................... 1,70 €
d) náklady spojené so zaslaním informácie cez Slovenskú poštu, a.s. sa spoplatňujú podľa
aktuálneho cenníka poštových služieb
e) náklady spojené so zaslaním informácie faxom sa riadia aktuálnym cenníkom
telekomunikačných služieb spoločnosti Telekom, a.s.
V Sečovciach dňa 18.02.2013

MVDr. Jozef Gamrát
Primátor mesta
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