Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici
Adresa :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
číslo účtu :

059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika
31966977
2021202931
SK2021202931
Štátna pokladnica
SK69 8180 0000 0070 00086192

tel. :
+421 52 47803 11
fax :
+421 52 44679 58
email : sekretariat @lesytanap.sk
web :
www.lesytanap.sk
BIC :
SPSRSKBA

SADZOBNÍK
úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií
podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení
(ďalej len „zákon o slobode informácií“)
s platnosťou od 01.01.2009
uvedené ceny sú vrátane DPH
Článok 1
Štátne lesy Tatranského národného parku stanovujú ceny za materiál a služby súvisiace
s poskytovaním informácií takto.
a) čierno-biela tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4
čierno-biela tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4
čierno-biela tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3
čierno-biela tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3

- 0,07 € / strana
- 0,14 € / strana
- 0,10 € / strana
- 0,20 € / strana

b) pri farebnej tlači alebo kopírovaní sa cena materiálov u vedených v bode a) zvyšuje o 50%
c) disketa ................................................................

- 0,70 € / kus

d) disk CD-R ................................................................

- 2,00 €/ kus

e) cena za poštovú obálku C6
cena za poštovú obálku C5
cena za poštovú obálku C4
cena za poštovú obálku s okienkom
cena za poštovú obálku zosilnenú (špeciál)

- 0,05 € / kus
- 0,07 € / kus
- 0,15 € / kus
- 0,07 € / kus
- 1,00 € / kus

Článok 2
a) poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.
b) poplatky za použitie telefónu a faxu podľa cenníka príslušnej telekomunikačnej spoločnosti
Článok 3
Štatutárny orgán Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica (ďalej len„ŠL TANAP“)
v osobitných prípadoch môže od účtovania vyššie uvedených poplatkov čiastočne alebo úplne upustiť.
Článok 4
Ak ŠL TANAP nerozhodnú o spôsobe úhrady, žiadateľ o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobode
informácií môže náklady súvisiace s poskytnutím informácie uhradiť:
a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke
c) v hotovosti do pokladne na ústredí ŠL TANAP
Článok 5
V prípade cenových úprav materiálových nákladov si ŠL TANAP vyhradzujú právo upraviť tento sadzobník.
Tento sadzobník nadobúda platnosť dňom 1. januára 2009.
Ing. Peter Líška
Riaditeľ ŠL TANAP

