
základná umelecká škola
Dolná 25,966 81 Žarnovica

1. sadzobník správnvch poplatkov. ktoré povinná osoba wberá za správne úkonv.
a sadzobník úhrad za spdstupňovanie informácií.
ZákonNR SR ě.2lll2000 Z.z.§ 5 ods. 1 písm. f)

Zekladná umelecká škola podl'a § 5 ods. 1 písm. í) zákona NR SR č.2IIl2000 Z. z.
o slobodnom pdstupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje
sadzobník úhrad za poskytnutie informácií.

Nakladv spoiené s whotovením informácie Sadzba €
Tlač alebo kopírovanie iednostrannei ,A.4 čiemobielei 0.10
Tlaě alebo kopírovanie oboistrannei A4 čiernobielei 0.17
Tlač alebo kopírovanie iednostrannei 'A.3 čiemobielei 0,20
Tlaě alebo kopírovanie oboistrannei ,A.3 čiernobielei 0,23
Tlač farebná zPC - formát ,A'4 0,33
skenovanie dokumentu 1 strana 0,33
1 ks diskety 0,56
1 ks CDROM I,66
Obálka C6 0,03
Obálka C5 0,05
Obálka C4 0.10
obálka sa doručenkou do vlastných ruk 0.í2
Náklady spojené s odoslaním informácie podťa aktuálneho cenníka

poštových služieb
Informácie zasíelané e -mai l om Bezplatne
Informácie zasíelané faxom Podťa platného cenníka T-

Com a.s.
Informácie zasielané telefonicky Pod]]a platného ceníka T-

Com a.s.

2. Uhrada poplatku :

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48112000 Z.z. sa za
materiálne náklady za spdsfupnenie informácií považujú náklady na
a) obstaranie technických nosičov dát, ato najmá diskiet, kompaktných diskov,
b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmá na papier,
c) obstaranie obalu, a to najmá obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmá na poštovné.

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázatethých materiálnych nákladov.

V súlade s § 21 ods.2 zákona č.2lll2000 Z. z. poviwtá osoba odpúšťa úhradu, pokial
súčet nákladov nepresiahne sumu 1,66€. Bezplatrre sú poskytované informácie osobám
so zmyslovým postihnutím.

Tel. : 045 681 394l
Fax:
e-mail: zus@zarnovica.sk

BaŇové spojenie : 1637 4597 5310200
vús Žlar nad Hronom

IČo: 37833804
DIČ: 2021682212



3. §oósob rlhradv poolatku

Žiadateí móže uhradiť nráklady vo výške materiálnych nákladov za spdstupnenie
informácií a niákladov na ich odoslanie ihneď po vybavenížiadosti takto:

v kancelrárii riaditel'a v pracovnej dobe od 11.00 hod do l7.00 hod.

163745975310200

V Žamovici 10.08.2012

patik Gontko
riaditeť Zék|adnej umeleckej školy


