MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

SMERNICA O ÚHRADE MATERIÁLNYCH NÁKLADOV
ZA ZHOTOVENIE KÓPIÍ SPRÁVNYCH SPISOV

Číslo interného predpisu: 5/2020

Predkladá: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany
Spracoval: Mgr. Jozef Vatrt, referent Odboru právneho a klientskeho centra MsÚ Piešťany
Schvaľuje: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany

Záväznosť interného predpisu: Smernica je záväzná pre všetky organizačné zložky MsÚ
a MsP.
Účinnosť interného predpisu: Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Táto smernica upravuje výšku a spôsob úhrady materiálnych nákladov za zhotovenie kópií
správnych spisov, zadováženie technických nosičov a ich odoslanie v zmysle § 23 ods. 4
zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Čl. 2
Materiálne náklady
Za materiálne náklady sa považujú náklady na:
a) zhotovenie kópií správnych spisov, a to najmä na papier,
b) zadováženie technických nosičov dát, a to najmä kompaktných diskov,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie kópií správnych spisov, a to najmä poštovné.
Čl. 3
Úhrada materiálnych nákladov
Úhrada materiálnych nákladov podľa Čl. 2 sa určí ako súčet týchto nákladov. Úhrada
je príjmom mesta Piešťany.
Čl. 4
Spôsob úhrady materiálnych nákladov
Žiadateľ o zhotovenie kópií správnych spisov je povinný pred ich prevzatím uhradiť
materiálne náklady podľa Čl. 3 takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,
c) v hotovosti do pokladne Mestského úradu Piešťany.
Čl. 5
Sadzobník úhrad materiálnych nákladov
5.1 Zhotovenie kópie:
formát A4 (1 strana)
formát A4 (obojstranne)
formát A3 (1 strana)
formát A3 (obojstranne)
na disketu 3,5"/1 ks
na CD ROM/1 ks
na DVD/1 ks

0,50 eur
1,00 eur
1,00 eur
2,00 eur
1,00 eur
1,00 eur
2,00 eur

5.2 Scanovanie (1 strana)

0,30 eur
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5.3 Použitá obálka:
formát A6
formát A5
formát A4

0,10 eur
0,20 eur
0,30 eur

5.4 Náklady spojené s odoslaním kópií poštou: podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
DRUHÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Vedúci jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu a náčelník mestskej polície
sú povinní oboznámiť svojich podriadených zamestnancov s obsahom tejto Smernice.
2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020.
V Piešťanoch, dňa 28.02.2020

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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