
Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií 
 
Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov, 
korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: 
Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, 
registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „SBA“) v súlade so zákonom   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 zverejňuje sadzobník úhrad za 
sprístupnenie informácií (ďalej len „Sadzobník“): 
 
I. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie: 

1. za vyhotovenie čiernobielej kópie: 
 

a) jednej strany formátu                  A4 0,05 Eur                    
b) obojstranného listu  formátu     A4 0,08 Eur                  
c) jednej strany  formátu                   A3 0,10 Eur                 
d) obojstranného listu formátu          A3 0,13 Eur 

    
2. na 1 ks nenahranom: 

 
a) CD   0,80 Eur                  
b) inom záznamovom médiu  podľa pokladničného 

dokladu 
3. za 1 ks obálky: 

 
a) formátu A6  0,01 Eur           
b) formátu A5  0,02 Eur             
c) formátu A4  0,05 Eur 

 
II. Náklady spojené s odoslaním informácie prostredníctvom pošty sa určujú podľa 

aktuálneho cenníka poštových služieb. 
       
III. Tlačivo poštovej poukážky        0,05 Eur                     
 
IV. Bezplatne sa sprístupňujú informácie: 

1. ústne a telefonicky,   
2. zasielané elektronickou poštou,       
3. ak náklady spojené s vyhotovením kópie  a odoslaním informácie sumárne 

neprekročia 1,66 Eur. 
 
V. Osoby so zmyslovým postihnutím neznášajú žiadne náklady za sprístupnenie 

informácie im prístupnou formou.  
 

VI. Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vypočíta ako súčet nevyhnutne 
a účelne vynaložených nákladov spojených:  

1. s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho 
priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze 
informácií SBA,  

2. so zhotovením kópií v zmysle bodu I. tohto Sadzobníka,  
3. so zadovážením technických nosičov v zmysle bodu I. tohto Sadzobníka,  
4. s odoslaním informácií žiadateľovi v zmysle bodu II. tohto Sadzobníka a  



5. s vynaloženou ľudskou prácou, pričom náklady na ľudskú prácu sa vypočítajú podľa 
počtu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok 
určenej podľa osobitného predpisu1. 

 
VII. Žiadateľ môže SBA uhradiť náklady podľa bodu I. až III. a bodu VI. tohto Sadzobníka 

takto: 
1. poštovou poukážkou, 
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke, 
3. v hotovosti do pokladne. 

 
 
Tento Sadzobník nadobúda účinnosť 13. 03. 2017. 

                                                
1 § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 


