
Príloha č. 4
          
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01  Bojnice

C E N N Í K 
kopírovanie, skenovanie, laminovanie, použitie PC,  internet v MESTSKEJ KNIŽNICI

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách  
platný  od 01. júla 2016 

D R U H   SLUŽBY
poplatok
v eurách

KOPÍROVANIE a TLAČ  
A3 jednostranne - čiernobielo 0,20 €

obojstranne - čiernobielo 0,30 €

A4 jednostranne - čiernobielo 0,10 €

obojstranne - čiernobielo 0,20 €

jednostranne - farebne 0,70 €

A4 skenovanie 1 strana 0,15 €
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE 
INTERNETU  a  PC
internet pre registrovaných čitateľov 0,00 €

internet do 30 minút 0,50 €

za každú ďalšiu načatú polhodinu 0,50 €

použitie PC do 30 minút 0,50 €

použitie PC každú ďalšiu načatú polhodinu 0,50 €

LAMINOVANIE a HREBEŇOVÁ VÄZBA

1 strana A4 1,00 €

hrebeňová väzba do 25 strán 0,50 €

hrebeňová väzba do 50 strán 0,80 €

hrebeňová väzba 51-100 strán 1,20 €

Pri zvýšenom záujme o prácu na internete je pripojenie obmedzené maximálne na 1 hodinu.

       

V Bojniciach 30.06.2016

Ing. Emília Belianska 
                        riaditeľka KC Bojnice, p.o.m.
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Príloha č. 5
          
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01  Bojnice

C E N N Í K 
  Registračných a sankčných poplatkov MESTSKEJ KNIŽNICI

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách  
platný  od 01. júla 2016 

1. Základné poplatky:
Zápisné:
Deti a mládež do 15 rokov 1,00 €
Študenti a dôchodcovia 2,00 €
Dospelí 3,00 €
Jednorázové zápisné-prezenčné výpožičky 1,50 €
(max 15 absenčných výpožičiek/rok)

2. Sankčné poplatky:
Poplatok z omeškania 0,50 €
Prvá upomienka 1,00 €
Druhá upomienka 2,00 €
Tretia upomienka 3,00 €
Riaditeľská upomienka (pokus o zmier) 6,00 €
(za každý dokument osobitne)

Ak  čitateľ  nevráti  dokument  ani  po  štvrtej  upomienke,  bude  knižnica  vymáhať  náhradu
prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca

3. Poplatky za porušenie výpožičného poriadku
Využívanie služieb bez čitateľského preukazu  0,20 €
Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu 0,50 €
Neoznámenie zmeny bydliska a iných osobných údajov 1,50 €
Manipulačný poplatok za následné knižničné spracovanie 3,00 €  pri strate dokumentu 
Poškodenie čiarového kódu  1,00 € 

4. Poplatky za špeciálne knižničné služby
a) Rešeršné služby - za 1 záznam rešerše v tlačenej forme 0,10 € + 0,50 € manipulačný poplatok. Pri

zvýšených nákladoch na tvorbu rešerše je možné zvýšiť poplatky o 50%;
b) Bibliografické  služby  -  za  vyhľadávanie  literatúry na špecializovanú tematickú požiadavku je

manipulačný poplatok 3,00 €  bez ohľadu na počet vyhľadaných dokumentov;
c) Služby MVS a MMVS

- medziknižničná výpožičná služba (MVS) – manipulačný poplatok + poštovné 4,50 €
- medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) – manipulačný poplatok + poštovné

4,50 €. Pri MMVS je potrebné uhradiť aj poplatky za túto službu podľa cenníka poskytujúcej
knižnice; 

d) Rezervovanie dokumentov – knižnica môže čitateľovi na požiadanie rezervovať dokument, za
ktorý čitateľ uhradí poplatok vo výške 0,50 €.

V Bojniciach 30.06.2016

Ing. Emília Belianska 

 



       

                        riaditeľka KC Bojnice, p.o.m.
Príloha č. 6

          
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01  Bojnice

C E N N Í K 
  ubytovania v MESTSKEJ KNIŽNICI

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách  
platný  od 01. júla 2016 

Bezbariérové ubytovanie v centre mesta Bojníc na Hurbanovom námestí č. 61/ 68, na prízemí mestskej
knižnice  so  samostatným  vchodom  od  pošty,  v  dvojposteľovej  izbe  s možnosťou  2  prísteliek.
K dispozícii  je  samostatná  kúpeľňa  so  sprchovým kútom (aj  pre  vozičkára),  televízor,  chladnička,
mikrovlnka a rýchlovarná kanvica. Parkovanie je možné vo dvore zdarma. 

Cena za 1 noc pri obsadenosti 1 os. 2 os. 3 os. 4 os.

dvojlôžková izba 20,00 € 36,00 €

prístelka 8,00 € 8,00 €

20,00 € 36,00 € 44,00 € 52,00 €

Ďalšie poplatky: 
Daň za ubytovanie: do  6 rokov bez poplatku, 6 – 18 rokov – 0,50 €/osoba/deň, dospelá osoba 1,00
€/osoba/noc
V CELOM OBJEKTE JE ZAKÁZANÉ FAJČIŤ
DOMÁCE ZVIERATÁ – NIE 

V Bojniciach 30.06.2016

Ing. Emília Belianska 
                        riaditeľka KC Bojnice, p.o.m.

 


