
Sadzobník náhrad výdavkov 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vydáva podľa § 5 ods. 1 písm. f) v spojení s § 21 zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (Zákon o slobode informácií), (ďalej len "zákon") tento 

Sadzobník náhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona na 
základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby 

1. Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona (ďalej len "žiadateľ"), je povinný 
podľa § 21 ods. 1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so 
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.  

2. Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:  

a. 2,00 Sk (0,06 €) za kópiu na jednej strane listu formátu A4,  
b. 3,00 Sk (0,10 €) za kópiu na oboch stranách listu formátu A4,  
c. 4,00 Sk (0,13 €) za kópiu na jednej strane listu formátu A3   
d. 7,00 Sk (0,23 €) za kópiu na oboch stranách listu formátu A3.  

 

3. Ak rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia si 
vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo výške 
účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, balného a poštových poplatkov. 

4. Žiadateľ zaplatí, ak mu mestská časť sprístupní informáciu na nosiči dát  

     a. 90,00 (2,98 €) Sk za 1 ks CD ROM. 

     b. 150,00 (4,98 €) Sk za 1 Ks DVD.  

5. Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4 zaplatí náhradu výdavkov za 
doručenie informácie vo výške účtovanej poštou podľa cenníka poštových služieb. 

6. Žiadateľ je povinný zaplatiť náhradu výdavkov vopred v pokladni Miestneho úradu 
Bratislava - Dúbravka alebo formou dobierky. 
 
Ak žiadateľ o informáciu bude požadovať rozmnoženie dokumentácie, poskytnutie 
technických nosičov, zaslanie poštou a pod., miestny úrad mu oznámi výšku nákladov s tým 
spojených a ak by tieto presahovali čiastku 10 Sk ( 0,33 € ), vyzve ho, aby v určenej lehote 
celú čiastku zaplatil v pokladni miestneho úradu a zaplatením sa preukázal, ak mu nebude 
informácia zaslaná na dobierku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa jeho žiadosti v tejto časti 
nevyhovie. Sadzobník je v prílohe. 

7. Mestská časť môže na základe žiadosti v odôvodnených prípadoch náhradu výdavkov 
odpustiť celkom alebo sčasti. 

8. O odpustení platby na náhradu výdavkov po preukázaní dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie 
ako dôvody na odpustenie náhrady výdavkov, rozhoduje starosta. 

9. Platbu na náhradu výdavkov žiadateľ môže zaplatiť  

a. osobne do pokladne miestneho úradu v úradných hodinách,  
b. prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo Všeobecnej úverovej 

banke, a. s., pobočka Bratislava, číslo 10128032/0200, konštantný symbol KS: 0308, 
variabilný symbol VS. Variabilný symbol je číselný znak zložený z čísla rozpočtovej 



položky 233, z poradového čísla žiadosti z evidencie žiadosti o sprístupnenie 
informácie a dvojčísla bežného roku (príklad: 23348508, z toho:  

o 233 – príjmová rozpočtová položka,  
o 485 - poradové číslo žiadosti z evidencie žiadosti a  
o 08 - posledné dvojčíslo bežného roka, v tomto príklade konkrétne roka 2008),  

c. poštovou poukážkou typu C na účet uvedený pod písmenom b), KS: 0309 a VS ako 
je uvedený pod písmenom b).  

10. Náhrada nákladov, ktorá nepresiahne 26,- Sk (0,86 €) a náhrada nákladov spojených s 
vydaním rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informáciu, ako aj náhrada nákladov spojených 
s konaním o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu, sa 
neúčtujú. 

Sadzobník je platný od 1.10.2008 

  
 

      Ing. Ján Sandtner 
             starosta 

 


