ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

ÚHRADA MATERIÁLNYCH NÁKLADOV NA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
(1) Informácie ŠVPS SR sprístupňuje bezplatne a to najmä sprístupnením prostredníctvom faxu,
telefonického hovoru, nahliadnutia do spisu, elektronickej pošty a informácie sprístupnené na
hmotnom nosiči, ktorých cena materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií nepresiahne tri
eurá.
(2) Materiálne náklady na sprístupnenie informácií, ktorých výška presiahne tri eurá, spojených
najmä so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
žiadateľovi, ŠVPS SR účtuje podľa sadzobníka uvedeného v bode (4).
(3) Výška nákladov súvisiaca s odoslaním informácie poštou sa riadi aktuálnym cenníkom poštových
služieb.
(4) Výška nákladov spojená so sprístupnením informácie, s výnimkou výšky nákladov za odoslanie
informácie poštou, sa určí podľa tohto sadzobníka materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:
a) Vyhotovenie fotokópie informácií na papier (cena za kus v €)
i.
Formát A4
0,05
ii. Formát A4 (obojstranne)
0,09
iii. Formát A3
0,10
iv. Formát A3 (obojstranne)
0,18
b) Hmotné nosiče dát (cena za kus v €)
i.
CD ROM
ii. USB kľúč podľa aktuálnej ponuky

1,52
6,59 – 15,90

c) Obstaranie obalu(cena za kus v €)
i.
obálka formát A6
ii. obálka formát A5
iii. obálka formát A4
iv. kartónová škatuľa, baliaci papier a špagát

0,02
0,04
0,07
0,76

(5) Výsledná suma vyčíslených materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie sa vypočíta
vynásobením ceny jednotlivých použitých položiek počtom kusov zaokrúhlených na celé eurocenty
smerom nadol.
(6) Informáciu o výške úhrady materiálnych nákladov ŠVPS SR odosiela žiadateľovi spolu s výzvou
na úhradu vyčíslených nákladov a to jedným z týchto spôsobov:
a) v hotovosti vložením finančných prostriedkov do pokladne
b) poštovou poukážkou na bankový účet ŠVPS SR
c) bezhotovostne prevodom na bankový účet ŠVPS SR vedený v Štátnej pokladnici s číslom
účtu 7000068189/8180 (IBAN SK8381800000007000068189).
(7) Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, ŠVPS SR poskytuje
informácie bezplatne.

