ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU
T. G. Masaryka 10, P. O. BOX 194, 960 01 Zvolen
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií a sadzobník správnych
poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony
1) Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií zverejnený podľa zákona 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
Úrad vládneho auditu (ďalej aj „ÚVA“) na základe ustanovení § 5 ods. 1 písm. f) a § 21k zákona 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 (ďalej len „zákon o slobode informácií“) vydal a zverejňuje tento sadzobník pre
úhrady nákladov za sprístupňovanie informácií:
1.
a)
b)
c)

d)
2.
3.
4.
5.

Úhrady nákladov spojených s vyhotovením listinnej kópie a odoslaním informácie sú:
za vyhotovenie jednostrannej čiernobielej kópie formátu A4 - 0,02 €
za vyhotovenie obojstrannej čiernobielej kópie formátu A4 - 0,03 €
za jeden kus CD ROM - 1,50 €
za obálku formátu A4 - 0,07 €
za obálku formátu A5 - 0,03 €
za obálku formátu A6 - 0,02 €
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
Informácie, ktoré má ÚVA k dispozícii v elektronickej podobe a ktoré sa zasielajú len elektronickou poštou
(e-mailom) alebo telefonicky, sa sprístupňujú bezplatne.
Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie
sumárne neprekročia 3,60 € s DPH. Osobe so zmyslovým postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne.
Úhrada nákladov za opakované použitie informácií je vo výške nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov
spojených s umožnením prístupu k informáciám.
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 3 vyhlášky Ministerstva financií
SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
1. v hotovosti do pokladne ÚVA
2. poštový poukazom na účet ÚVA - č. účtu: 7000550768/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 0768
3. bankovým prevodom na účet ÚVA - č. účtu: 7000550768/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 0768

2) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony
Úrad vládneho auditu vyberá správne poplatky v zmysle prílohy č. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vo Zvolene, 01. 08. 2017
JUDr. Oľga Polášková
riaditeľka

