Cenník služieb knižnice
I. Registračné poplatky za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu
 Dospelý
 Deti a mládež do 15 rokov
 Študent
 Dôchodci a ZŤP
 Pri vystavení dočasného používateľského preukazu na 1 deň
II. Čitateľský preukaz
 Vystavenie ročného čitateľského preukazu
 Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate,
poškodení alebo zničení

5.00 €
2,50 €
2.50 €
2,50 €
1,00 €

zdarma
2€

III. Výpožičné služby
Medziknižničná výpožičná služba
 MVS (náklady spojené s poštovým a balným)
1.00 € +
poštovné
 Žiadanka na objednanie dokumentu
0.30 €
 Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) podľa cenníka požiadanej
knižnice
IV. Sankčné poplatky
poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty (za každý jednu knihu):
 po uplynutí 30 dní od termínu vrátenia kníh
1.00 € / 1 kniha
 po uplynutí 60 dní od termínu vrátenia kníh
2.00 € / 1 kniha
 po uplynutí 90 dní od termínu vrátenia kníh
3.00 € / 1 kniha
 písomná riaditeľská výzva po uplynutí 120 dní od termínu vrátenia kníh 5.00 € / 1 kniha
 súdna upomienka
10.00 € / 1 kniha
V. Poplatky za stratu a poškodenie knižničného dokumentu
 poplatok za poškodenie knihy
50% ceny knihy
 poplatok za stratu dokumentu podľa nákupnej cenystrateného dokumentu +
manipulačný polatok:
- kniha vydaná pred rokom 1989
8.30 €
- kniha vydaná po roku 1989
3.30€
 poškodenie alebo zničenie čiarového kódu
0.50 €

VI. Reprografické služby
xerografické kópie - 1 strana:
 formát A4 jednostranne (text)
 formát A4 obojstranne (text)
 formát A4 text s obrázkami
 formát A4 obrázky z kníh a časopisov
 formát A3 jednostranne (text)
 formát A3 obojstranne (text)
 formát A3 text s obrázkami
 formát A3 obrázky z kníh a časopisov

0.10 €
0.20 €
0.30 €
0.50 €
0.20 €
0.30 €
0.40 €
0.50 €
1

tlač z počítača – 1 strana:
 formát A4 text
 formát A4 text + obrázky
 formát A4 obrázky
 formát A3 obrázky

0.10 €
0.20 €
1.00 €
2.00 €

VII. Prístup na internet
pre registrovaných čitateľov zdarma
pre neregistrovaných čitateľov:
 10 min.
 za každých ďalších začatých minút

0.40€
0.40€

VIII. Špeciálne služby
 Viazanie - hrebeňová väzba: do 200 listov
nad 200 listov

1.50 €
0,01€ / 1 list

 Laminovanie :
A4
A5
A6
A7

1€
0.80 €
0.50 €
0.30 €

 Scanovanie:
A4
A3

0.30 €
0.50€

XI. Škody spôsobené na zariadení a vybavení knižnice vrátane počítačových programov
 v plnej výške hradí čitateľ, ktorý ich spôsobil

Tento Cenník služieb nadobúda platnosť dňom podpisu riaditeľa MCK Malacky - Knižnice a ruší
sa cenník poplatkov a služieb knižnice zo dňa 24.6.2016.

V Malackách 1. 4. 2021

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK Malacky
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