
OBEC DRAHŇOV

SMERNICA oBcE unnHŇov
č. ottzozo

o poskytovaní informácií v zmysle zák. č.21,1t2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciámv znení neskorších predpisov

Starosta obce Drahňov podl'a ustanovenia § 13 ods. 4 písm. e) zákona ě. 369/1990 Zb. o obecnom
ztiadení v zneni neskorŠÍch predpisov vydal túto Smernicu o poskytovaní informá cií na žiadosť
(ďalej len "smernica"):

čHnok I.
Rozsah p6sobnosti

1. Smemica Obce Drahňov (ďalej len,,obecoo) o poskytovaní informáciiv zmysle zékona
é.2IIl2000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciám (ďalej len smernica) upravuje
Pravidlá Pre poskytovanie informácií podl'a zákona č. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v podmienkach Obce Drahňov.

2. Povinnou osobou v zmysle § 2 zákon ě.2lll2000 Z.z, ktoré sú povinné poskytovať
informácie je: Obec Drahňov, so sídlom: Obec Drahňov,07674 Ďtahňov I54.3. Smernica je závaznápre všetkých zamestnancov povinných osób. Všetci zamestnanci
sú Povinní riadiť sa pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č.2IIl2000 Z.z. touto
smernicou.

čHnok II.
Vymedzenie pojmov

§W má Právo^na Prístup k informáciám, ktoré majú povinnó osoby k dispozícii.
Ziadateťom je fYzická osoba alebo právnická oro-bu, ktorá požiaáa o sprístupnenie
informácie.
Zverejnenou informáciou, je taká informácia, ktoru móže každý opakovane vyhťadávať
a ziskav ať, naj má informácia :

a) Publikovanáv tlači, alebo
b) VYdaná na inom hmotnom .nosiči dát umožňujúcom zápis uchovanie

informácie, alebo
c) vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voťného prístupu, alebod) sprístupnená pomocou zaiadeníaumožňujúceho hromadný prístup

Hromadným PrístuPom k informáciámje prístup neobmedzeného okruhu žiadateíov
Pomocou telekomunikaěného zariadenía, najmá prostredníctvom internetu.
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Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou,
najmú informácia ojej existencii, póvode, počte, dóvode odmietnutia spdstupniť
informáciu, o dobe počas horej odmietnutie spdstupnenia informácie trvá, a kedy bude
opátovne spdstupnená.
Osobou so zmysloqým postihnutím je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo
nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

čHnok III.
Poslrytovanie informácií

Poskytovanie informácií sa delí:
a) Povinné zverejňovanie informácií
b) Sprístupnenie informácií na základe žiadosti

Povinné zverejňovanie informácií upravuje zál<on.

čHnok IV.
Sprístupnenie informácií na žiadost'

Žiadosť o spdstupnenie informácií (ďalej len "žiadosť") možno podať písomne, ústne,
faxom, elektronickou poštouo alebo iným technicky vykonatelhým spósobom.
Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznémrcná obci Drahňov Ú povinnej osobe
príslušnej konať vo veci.
KďŽdá Žiadosť musí byť zaevidovaná v podatelhi povinnej osoby, ktorá jej založí spis

1 RostúPi na vybavenie zamestnancovi poverenému výkonom agendy poskytovania
informácií (ďalej len "poverený zamestnanec'').
Ustna Žiadosť (osobná alebo telefonická) sa podáva vecne príslušnému zamestnancovi
Povinnej osobyn ktorý ju vybaví v súlade s náplňou činnosti a organizačným poriadkom.
O žiadosti podanej ústne alebo telefonicky spíše zamestnanec preberajrici Žiadósť záznam
o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie.
Ak vecne prísluŠný zamestnanec povinnej osoby prijme písomné podanie, ktoré má povahu
žiadosti, je povinný ju bezodkladne doručiť do podatelhe.
Pri Žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou, pdpadne iným technicky
vykonatel'qým spósobom, sa postupuje podl'a ods. 3. a 5.

čHnok V.
Náležitosti žiadosti

NáleŽitosti žiadosti Žiadosť o poskytnutie informácií musí mať predpísané náležitosti:
a) Ktorej povinnej osobe je určená,
b) Ktojupodáva,
c) Ktorých informácií sa {ýka,
d) Akji spósob spdstupnenia informácie žiadatet navrhuje.

NáleŽitosti žiadosti posudzuje poverený zamestnanec. Ak žiadosť nemá predpísané
náleŽitosti, poverený zamestnanec bezodkladne vyzve žiadateta,aby v lehote, ktorá nesmie
bYť kratŠia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateťa o tom, ako
treba doplnenie urobiť
V PríPade, Že Žiadateí napriek výzve žiadosť nedoplní a informáciu preto nemožno
sPrístuPniť, Žiadosť sa odloží. O odložení sa urobí úradný záanam azaložísa do spisu.
Na Žiadosť Žiadateťapoverený zamestnanec písomne potvrdí podanie žiadosti ažiádateíovi
oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

1.



čHnok VI.
Obmedzenia pdstupu k informáciám

1, Na obmedzenie zvetejňovania informácií 
^sa 

používajú ustanovenia §8 až §l2 zek.ě.2t1l2000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám
2. *í1. požadovatÁinformácia v súlaáe s právnymi predpismi oznaéenáza:

Státne tajomstvo, sluŽobné tajomstvo, oĚchodné tajomstvo alebo skutočnosť
Podliehajúcu Šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do bankoveho tajomstva alebo
do daňového tajomstva, ku ktorým žiadater 1emá oprávnený pdstup, povinná osobaju
nespdstupní s uvedením odkazu napdslušn;ý právný predpiŠ.
(NaPr, zákonNRSR Č. t00/96 Z.z. o octtanóStatn.ňďtuio-mstva, služobného tajomstva,
o Šifrovej ochrane informácií a o znene a doplnení Trestného zákona v z.není
neskorŠÍch PredPisov, § 38 ztík. č.2tlg2 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, §l22Trcstného zál<ona, § 23 SNR ě.stllg2Zb. o správe daní a poplatkw ai zmenkach
v sústave uzemných 

, 
finanČných orgiánov v znení neskoršich p..opirou, §17-20obchodného zákotlnika, § 26 -30 óbeianskeho zákonníka, zák. ě. 2512006 Z.z.

o verejnom obstarávaní).
3, Informácie o osobnýchúdajoch fuzickej osoby, ktoré sú spracovávané v informačnom

sYstéme za Podmienok ustanovených o.obitnY* zákónom (zet<.ě. iittggs z.r.
o ochrane osobných údajov v informaěných syštémoch), povi*a o*uu spdsfupní,
ak to ustanovuje osobitný zákonalebo nuŽl*tuaL ptedchádzájúceho piro11neno súhlasu
dotknutej osoby

4, Ak dotknutá osoba nemá spósobilosť na pnávne úkony, taký súhlas mLžeposkytnút, jej
zén<9wt! zástupca, ak dotknuta osoba nézii", taký sriirlas'móže d.řňa jej blízka
osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka)
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ČHnokVII.
Spósob spdstupnenia informácií

Informácie sa sPdsfuPňujú najmá ústneo na}rliadnutím do spisu, vrátane možrostívYhotoviť si odPis ul..bo ,I.pji, odkopírovaním informácie na Úh"i;ký norie aat,telefonicky, poštou, elektronickou poštóu.
Povinná osoba, ktoú ŽIadost' vybavuje pritom urobí opatrenia, aby nazretím dodokumentácie nebol porušený článok V. te.lio smernice. 

-I

Ak nemoŽno informáciu sprístupniť spósoLom určeným žiadateťom, dohodne povinná
osoba so žiadatel'om iný spósobsprísiupnenia informácie.

čHnok VIII.
Odkaz na zverejnenú informáciu

1, Ak Predmetom Žiádosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba
mÓŽe bezzbYtoéného odkladu najneskór do piatich pracovných dni od pia*iu žiadosti,



namiesto sPrístupnenia informácií žiadatel'ovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú
vyhl'adávanie a získavanie zverejnenej informácie.

2. Ak Žiadater trvá na spdstupnení zverejnených informácií, povinný osoba mu ich
sPrístuPnÍ. V takom pdpade začínalehota na spdstupnenie ptynúr dňóm, keď žiadateť
oznámil, že trvána priamom spdstupnení informácie.

čtánokIX.
Lehota na vybavenie žiadosti

1, Žiadosť o sPdstuPnenie informácií vybaví poverený zamestnanec v spolupráci s vecne
PdsluŠným zamestnancombezzbytoOnenďodkladu, najneskór ao Osmictr pracovných
dní odo dňa Podania Žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiaáosti; uk ,u
sPdstuPňuje informácia nevidiacej osobe v prísfupnej forme (slepecké písmo), do
pátnástich pracovných dní.

2. Lehotu na sPdstuPnenie informácie možno ptediZiť najviac o osem pracovných dní
a o Pátnásť Pracovných dní, ak sa spdsfupňuje informáciá nevidiace; osóbe v pristupnej
forme (slepecké písmo) zo závažných dóvodov, ak
a) vYhťadávanie a zber požadovanych informácií je na inom mieste ako je sídlo

polinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) ide o vYhťadávanie a zber vtjčšieho počtu oddelených alebo odlišných informócií

vjednej žiadosti,
c) sú Preulaizateťné technické problémy spojené s vyhlbdóvaním a sprístupňovaním

informáciÍ, o horých možno predpokladať, že' ich možno oditránrť v rdmci
predÍženej lehoty

3. Poverený zamestnanec ozrrámi žiadateťovi bezodkladne, n{l9skór pred,uplynutím
osemdňovej lehotY, predÍženie lehoty, ako aj dóvody, ktore viědli k jej p..atz.niu.4, Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti 

-informácia 
poskytnuá, ani'neboto vydané

rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnena, pródpoŘladá sa, že bolo výdane
rozhodnutie, ktorym bolo odmietnuté 

- 
poskytnutie' informácie. Za deň doručenia

rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tret? deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.5, Ak Žiadateť twá na spdstupnení zverejnených informácií, póuinná osoba mu ich
sPdstuPnÍ. V tomto Pdpade zaěínalehota spristupnenie informácie plynuť dňom, keď
žiadateí oznámil, že trvána priamom spdstupneni informácie.

6, Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti informácia poskytrrutí, ani nebolo vydanéroáodnutie a ani nebol informácia spdstupnena, predpoú adá'sa, že bo1o .1rýa*e
roáodnutie, ktorym bolo odmietnuté poďcytnutió informácie. Žu a"n doručenia
roáodnutia sa v tomto pdpade považujó 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie
žiadosti.

čtánok X.
odloženie žiadosti

Ak Žiadost'nemá PredPÍsané náležitosti, povinná osoba písomne wwe žiadateía,aby v určenej
lehote najneskór d o 7 dníneúplnú žiadosi doplnil. at;u ZiaOatel' ani na zakladepisomne3 vý"uv
nedoPlní a informácie nemožno pre tento neáostatok spdstupniť, povinná o.ouJziuoosť odloží.
O odložení sa urobí uradný záznam a založl sa v spise^.

4



)
J.

1.

1.

čHnok XI .
Odvolanie Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Žiadater qóZe Podat'proti roáodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie odvolanie
v lehote 15 dní od doruěenia roáodnutia atóbo márneio uplynutia lehoty
na roáodnutie o žiadosti.
Odvolanie sa Podáva povinnej osobe, ktorá roáodnutie vydala alebo mala vydať.
Roáodnutie o odvolaní možno preskúmať v súdnom tonái podl'a Správneho súdneho
poriadku.

čHnokXII.
Evidencia žiadostí

PÍsomné Žiadosti o poskytnutie informácií sa prijímajú v podatel,ni obecného riradu.
Poverený zamestnanec ju v súlade so spisovým póriadŘom zaeviduje azaložíku každej
áadosti spis.
Císlo spisu pozostáva:

, Z Podacie ČÍsla (poradové číslo centrálneho podacieho denníka_ podatelhe),- Z číslapríslušného roku.
Evidencia Žiadostí o poskytnutie informácii sa vedie tak, aby poskytovala údaje
Potrebné na kontrolu vybavovania žiadosti a údaje o ryúiuaÁych informáciách.
Vždy musí byť zaevidované:
a) Dátum podania žiadosti,
b) vyžiadaní informácia a navrhovaný spósob poskytnutia informácie,c) Výsledok vYbavenia žiadosti (odloženie žiaáostiiostúpenie žiadosíi, vydanie

roáodnutia),
d) Podanie opravného prostriedku,
e) Roáodnutie o opravnom prostriedku.
Spis sa po vybavení uložípoverený zamestnanec.

čHnokXIII.
ťThrada nákladov za poskytnutie informácie

Informácie sa sPdstuprirlt 
_leznlatne (najmá ústne poskytnuté informácie) alebo za

úhradu, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnycn náthďov.
Sadzobník Úhrad nákladov za poskytnutie inforÁácie tvorí pdlohu č. 9 tejto smernice.
Žiadaterovi bude oznámenárýSU 

"anadov 
aspósob zaplaienia (poštovou poukážkou,

beáotovostn;ým Prevodom, vhotovosti do pokiadne údil' Informácia sa žiadateťovi
poskytne ažpo zaplatení úhrady za poskytnutie informácie.

J.

1.

2.
J.

1.

1

čIánokXIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Ak nie je v zákone a v tejto smernici ustanovené inak, použije sa na konanie zákon
o správnom konaní.
Táto intemá smernica nadobúda účinnost'dňom t7.01.2020.



čHnok XV.
Yzory dokumentov

Neoddeliteťný9i pdlohami tejto smernice sú vzory dokumentov:
Príloha Č. 1 - Žiadosť o poskytnutie informácie pbara zákona é. 2ttl2000 Z. z.o slobodnom

PdstuPe k informácitím a o nnene a doplnení niektorých zákonov
Príloha é.2 - Zápis v spise o spdstupnení informácie
Pdloha č. 3 - Roáodnutie o nesprísiupnení informácie

|r,Jo|u ě.4 -Yýnrana doplnenié ziaoosti o spdstupnenie informáciepríloha č. 5 - potvrdenie ptevzatiažiadosti o spristúpnenie informácie
|ri|o|ra !, ! - UradnY zámamo odložení žiadosti o spristupnenie informácie
!ri|o|a č.7 - Postúpenie žiadosti o spdstupnenie informácie
Pdloha Č, 8 - Oznámenie o predíženilehoty na vybavenie žiadosti o spdstupnenie informácie
Pdloha ě. 9 - Sadzobník poplatkov za spdstupn.ni. info.-á.ií

{'ull^]
Tibor Jasovsky

starosta obce Dralrňov
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Príloha č. 1
oBEcNÝ Únao DRAHŇOV

Žiadost'o poskytnutie informácie podl'a zákona č.21tt2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov

Dátum a hodina podania žiadosti t): ................. .. Evidenčné číslo žiadosti:
Forma podania žiadosti 2):

ústne písomne faxom e-mailom telefonicky

Meno a priezvisko (obchodné meno) žiadateía;

Adresa (sídlo) žiadateí a:

Obsah požadovaných informácií:

Žiadosť prijal:
podpis žiadateía

Žiadosť postúpená 3):

Požadovaný spósob spdstupnenia informácie 2):

ústne faxom nahliadnutírn do spisu áotovením kópiepísomne e-mailom telefonicky - inak

V prípade osobnej ričasti žiadateťa

Žiadosť : vybavená - zamietnutá a):

Dóvod zamietnutia žiadosti:

Spósob vybavenia žiadosti2):

tistne faxom nahliadnutírn do spisupísomne e-mailom telefonicky
áotovením kópie
inak

Žiadosť vybavil:

Za poskytnutie informácii zodpovedá :

Náklady predpísané k úhrade vo výške: .................EUR, dňa:.....

Dátum vybavenia žiadosti:........

t) pri telefonicky podanej žiadosti uviesť i čas
2) hodiace sa podčiarknuř, pdpadne zakružkov ať
3) uviesť organizačný útvar
a) nehodiace sa škrtnúť



oBEcNÝ únan unanŇov
Príloha č. 2

Zápisv spise

Obec Drahňov, ako Povinná osoba podl'a zékona č.2ltl2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v meníneskoršíchpredpisov vo veci žiadosti o spdstupn"rri" irrror*a"i"

žiadatera

Zo dňa

rozhodla
tak, Že PoŽadovanú informáciu v plnom ro._zsahu,spdstupnilo v zákonom stanovenej lehote,
v rozsa}ru a spósobom podťa § 16 citovaného zákóna. '

Požadované informácie boli žiadateťovi poskytnuté dňa

Odóvodnenie nie je Potrebné, Pretože Obec Drahňov žiadosti o poskytnutie informácie
v plnom rozsahu a v zákonom stanovenej lehote vyhovela.proti tomuto roáodnutiu nie je možré póaar opravný prostriedok.

Meno, priezvisko vecne príslušného zamestnanca

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov

Poznámka. Zápis zostóva v spise - nedoručuje sa

8



Príloha č, 3oBEcNÝ Únao DRAHŇov

Rozhodnutie
o odmietnutí poskytnút' informáciu

V Drahňove, dňa Čislo ........

Podťa § 18 ods. 2 zékona é. 2ttl2000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informác iám a zíírcne
adoPlneníniektorýchzákonov vzneníneskoršíchpredpisov, §+oa 47 zákonač.71tlg67
o správnom konaní v zneníneskorších predpisov tšpravny poiiudok;

nevyhovujem

žiadosti o poskytnutie informácie o

ktorupodal

dňa........... .......pod evidenčným číslom

odóvodnenie:

P o u Č e n i e: Proti tomuto roáodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručeniastarostovi obce Drahňov. Roáodnutie možno prěskúmať v súdnom konaní.

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov



Príloha č. 4OBECNÝ Únau DRAHŇov

adresát

V Drahňove, dňa číslo

vec: výzva na doplnenie žiadosti o spdstupnenie informácie

Dňa """"" ........ nám bola doruČená Vaša žiadosť o spdstupnenie informácie.

Žiadosť nemánáleŽitosti stanovenév § 14, ods.2 zái<onaě.211/2000Z.z.oslobodnom
PdstuPe k informáciám a o znene a dóplnení niektorých zákonov n prutro- znení.

V žiadosti nie je uvedené:

a) ktorej povinnej osobe je žiadosť rnčená
b) ktojupodáva
c) ktorých informácií sa fýka
d) aký spósob zverejnenia žiadateí nawhuje.

YYrývame Vás týmto, abY ste chýbajúce údaje doplnili v lehote 7 dní odo dňaprevzatia tejtovýrw a to písomne tak, že vo svojom podaniuv.di"t.,

uviesť, horé údaje treba doplniť

V PťPade, Že v uvedenej lehote Žiadosť o spdstupnenie informácie nedoplníte, obec BanskýStudenec VaŠu Žiadosť odložípodl'a § 14, Óds. 3) zakona ě.2tl/2000 Z. z. oslobodnom
PdstuPe k informáciám ao zínene a doplnení niektorych zákonov v platnom z.není.

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov
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Príloha č. 5
OBECNÝ Únao DRAHŇOV

V Drahňove, dňa

adresát

vec: potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácie

Na zráklade qýslovnej Žiadosti žiadatelao spdstupnenie inform ácie týmtopotvrdzujeme,
že sme dňa ........... .... prevzaližiadosCo sprístupnenie informácie o :

U viesť predmet žiadosti

odžiadateía:

PredPokladaná v}Ška Úhíady za spdstupnenie Vami požadovaných informácii .............Eur

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov
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Príloha č, 6oBEcNÝ Únao DRAHŇov

V Drahňove, dňa

adresát

čislo

ťIradný záznam
o odložení žiadosti o sprístupnenie informácie

Žiadatel' dňa............ podal žiadosť o sprístupnenie
informácie.

PretoŽe Žiadosť nemala predpísané náležitosti, (nazov povinnej osoby, Horá žiadosť vybavuje)
vyzvalažiadateťapísomne dňa ............ na doplnónie žiaáosti, spolu s poučením o tom, ako
treba doplnenie urobiť

žiadateť Žiadosť nedoplnil aj napriek výzve a uplynutiu lehoty. požadované informácie nemožno
pre tieto nedostatky sprístupniť.

Vzhl'adom nato (nózov povinnej osoby, ktorá žiadosť vybavuje) žiadost, odkladá.

O odložení sa nevydáva rozhodnutie.

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov

72



Príloha č. 7
OBECNÝ Únao DRAHŇov

adresót

V Drahňove, dňa čislo

Vec: Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Dňa.......... nrám bola doruěená žiadosť (uviesť žiadatela)

;;;--";;;;;rffiieinformácie""""""" 
""'ktoru jemoŽné

PostuPujeme Vám preto uvedenú Žiadosť podl'a § 15 ods. l zákonaě.2tl/2000 Z. z.
o slobodnom PdstuPe k informáciámao zrnene á doplnení niekto4ých zákonov v platnom
znení na priame vybavenie.

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov

Navedomie:
Žiadatet o spdstupnenie informácie
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Príloha č. 8OBECNÝ Únq,n DRAHŇov

adresát

V Drahňove, dňa číslo

Vec: Oznámenie o PredíŽení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Dňa bola doručená
žiadatela)

žiadosť (uviesť
o spdstupnenie

inťormácie

Uvedenú Žiadost'n9!o1,o moŽné vybaviť v zákonom stanovenej lehote ósmich pracovných dníodo dňa Podania Žiadosti (resp. v lehote ósmich pracovqfch dní odo dňa odstránenia
nedostatkov Žiadosti) ato zťýchto závažnýchdóvodov: ( konl<retizovať daiody)

avYhl'adávanie a zber PoŽadovaných informácií je na inom mieste ako je sídlo povinnej
o s o by vyb avuj úcej žiado s ť,

b) ide o vYhlladávanie a zber vcičšieho počtu oddelených alebo odlišných informócií vjednej žiadosti,
c) sú Preulaizatelhé technické problémy spojené s vyhťadávaním a sprístupňovaním
informócií,

o ktorýchmoŽno Predpokladat', Že ichmožno odstrániť v rámci predíženej lehoty. podťa § 17ods, 3_ 
'áY:u Č. 2t1/2000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám v znení neskoršíchpreoplsov vám

o znam uj e me,Že z uvedenýchzávažnÝchd9vodovpredlžujeme lehotu na vybavenie VašejŽiadosti o spdstupnenie informácie podťá § 17 ods. Z^zákona ě.2tt/200} Z.z. o slobodnompdstupe k informáciám v zneni neskoršich predpisov o .................. dní (maximálne 8pracovných dní).

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov
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Príloha č. 9
oBEcNÝ Únao DRAHŇov

SADZOBNÍK POPIATKOV ZA SPŇSTUPNENIE INFORMÁCIÍ

Vyhotovený v zmysle §5 ods. 1 písm. f) Zél<ona é. 2tll2000 Z.z. o slobodnom pdstupe
k informáciámao zlnene a doplnení niektorých zákonov (Zekono slobode informácií)

Obec Drahňov v súlade s ustanovením §21 ods.l až 3 Zákona é.2lll2000 Z.z. o slobodnom
pdstupe k informáciám a o zínene a doplnení niektorých zákonov atiež vyhláškou MF SR
ó.40112000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za spdstupnenie informácií

Stanovuje tieto poplatky súvisiace so spdstupnením informácií

2. zhotovovanie kópií: čiernobiela kópia ,A.4 € 0,10
ěiemobiela kópia ,A.4 obojstranná € 0,20
čiernobiela kópia A3 € 0,15
čiemobiela kópia ^A3 obojstranná € 0,30
farebná kópia A4 € 0,40
farebná kópia A4 obojstranná € 0,80

1. technické nosiče dát: disketa
CD
DVD

3. listové obálky: s doručenkou, doporučene
obálka malá c6
obálka stredná c5
obálka veťkáC4

€ 0,60
€0,40
€ 0,40

€ 0,10
€ 0,03
€ 0,03
€ 0,10

4. poŠtové sluŽby: podlia aktuálneho cenníka spoločnosti Slovenská pošta a.s.

Celková Úhrada nákladov za spdstupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých
nákladov. V pdpade, že celkové náklady nepresiahnu ěiastku 3o- € zajedňu vybŇnú
Žiadosť, Úhrada sa neuplatňuje. Poplatok za spdstupnenie informácie sa uhrádza v hotovosti
v pokladni obecného uradu alebo beáotovostne prevodom na úěet obce:
IBAN SK45 5600 0000 00423298800I

V platnosti od 17.0I.2020

lNl-,tz,t
*.! : ..............:..........\

Tibor Jasovsky
starosta obce Drahňov

"*nč
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