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Dodatok č. 1/2022 

 

k Smernici číslo 15/2021 o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Plemenárske služby Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písmena f) zákona číslo 

211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 

zákon o slobode informácií ) zverejňuje sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie 

informácií. 

     Sadzobník 

 

úhrad za sprístupňovanie informácii podľa § 21 ods. 1 zákona č.211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o 

slobode informácií ) 

 

 

1. Tlač duplikátu certifikátu - Register farmy – 4,99 € 

 

2. Tlač duplikátu sprievodného dokladu – pasu zvieraťa – 4,99 € 

 

3. Opakované vygenerovanie prístupových údajov do aplikácie – Prístup farmára – 

4,99 € 

 

4. Vyhotovenie odpisov, výpisov pri jednorazovom výbere dát podľa rozsahu a počtu 

zvierat 

 

a) zvieratá evidované v CEHZ individuálne  

 

- farma od 001 - 100 ks zvierat – 49,90 €  

- farma od 101 - 200 ks zvierat – 66,60 €  

- farma od 201 - 500 ks zvierat – 99,90 €  

- farma nad 500 ks zvierat – 132,70 €  

 

b) zvieratá evidované v CEHZ skupinovo  

 

- farma – 10,50 € 

 

V prípade viacerých fariem evidovaných na jedného držiteľa, sa pri fakturácii 

zohľadní celkový súčet evidovaných zvierat na týchto farmách. 



5. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva 

financií č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 

 - poštovou poukážkou 

 - bezhotovostným prevodom na účet v banke  

- v hotovosti do pokladne PS SR.  

  

6. Úhradu nákladov vykoná žiadateľ pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy na 

ich zaplatenie.  

  

7. Ak žiadateľ nezaplatí poplatok priamo pri podaní, alebo na základe písomnej výzvy, PS 

SR úkon nevykoná. 

 

 

 

 

Uvedené ceny sú bez DPH.  

 

Účinnosť od : 01.03.2022 

 

Schválil : Mgr. Anna Mackovychová 

riaditeľ PS SR, š.p. 

 

 

 

 


