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 Ku dňu 1. júna 2016 vydávam Dodatok č. 1. ku Knižničnému a výpožičnému poriadku 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorým je aktualizovaná Príloha č. 1 Cenník služieb, 

registračných a sankčných poplatkov.  

 

 Ruší sa Cenník služieb, registračných a sankčných poplatkov platný 

od 1. októbra 2015.  

 

Prievidza 30. máj 2016 

 

 

 

 

 

        Ing. Viera Masaryková, v.r. 

            poverená riadením 

            Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 
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Príloha č. 1  ku Knižničnému a výpožičnému  

poriadku Hornonitrianskej  

knižnice v Prievidzi 

 

CENNÍK 

 

služieb, registračných a sankčných poplatkov 

platný od 1. júna 2016 

vydaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 

 

I. Základné poplatky 

1. Zápisné na 365 dní 

- dospelí čitatelia v produktívnom veku  5,00 € 

- študenti, dôchodcovia, vojnoví veteráni   

držitelia preukazu ZŤP    3,00 € 

- deti a mládež do 15 rokov   1,40 € 

- jednorazové členstvo    1,00 € 

Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a pedagogickí zamestnanci týchto škôl 

môžu poplatky zápisné uhradiť aj kultúrnymi poukazmi prináležiacimi konkrétnemu 

žiakovi alebo pedagógovi. Termín začiatku tejto formy úhrady knižnica každoročne 

zverejní na internetovej stránke www.hnkpd.sk . Termín ukončenia prijímania kultúrnych 

poukazov v knižnici bude každý rok v súlade s termínom, ktorý bude uvedený na zadnej 

strane kultúrneho poukazu. 

2. Sankčné poplatky 

Dospelí čitatelia 

1. upomienka        2,00 € 

2. upomienka        4,00 € 

3. upomienka        5,00 € 

4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier)    8,00 € 

Deti do 15 rokov 

1. upomienka        0,80 € 

2. upomienka        1,20 € 

3. upomienka        1,80 € 

4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier)    2,50 € 

http://www.hnkpd.sk/
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Ak čitateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho 

náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. 

jeho zákonný zástupca. 

3. Ostatné sankčné poplatky 

a) za prekročenie výpožičnej lehoty MVS a MMVS za každých začatých 7 dní 

sa poplatky budú vyberať vo výške upomienok pre dospelých čitateľov, 

b) za poškodenie čiarového kódu     0,70 € 

c) za poškodenie kódu elektromagnetickej ochrany fondu  0,70 € 

d) pri platbe za stratu a poškodenie dokumentov (náučná literatúra, regionálna literatúra, 

beletria a špeciálne dokumenty) z fondu, je manipulačný poplatok: 

- pre dospelých       1,70 € 

- pre deti        0,90 € 

Pri platbe za stratu a poškodenie dokumentov (náučná literatúra, regionálna 

literatúra, beletria a špeciálne dokumenty) bude požadovaná reprodukčná cena 

dokumentu alebo náhrada dokumentu jeho fotokópiou. manipulačný poplatok pri 

náhrade strateného dokumentu  

adekvátnym (cenou, obsahom) dokumentom   0,50 € 

e) za neoznámenie zmeny bydliska a iných osobných údajov  1,00 € 

f) vydanie duplikátu čitateľského preukazu    1,00 € 

II. Poplatky za špeciálne knižničné služby 

1. Rešeršné služby. Za 1 záznam rešerše v tlačenej forme   0,10 €. 

+ manipulačný poplatok       0,50 € 

Pri zvýšených nákladoch na tvorbu rešerše je možné zvýšiť poplatky o 50 %. 

2. Bibliografické služby (BIS). Za vyhľadávanie literatúry na špecializovanú tematickú 

požiadavku je manipulačný poplatok 3,00 €, bez ohľadu na počet vyhľadaných 

dokumentov. 

3. Služby MVS a MMVS.  

a) MVS manipulačný poplatok + poštovné 4,50 € 

b) MMVS manipulačný poplatok  + poštovné 4,50 €. Pri MMVS je potrebné uhradiť aj 

poplatky za túto službu podľa cenníka poskytujúcej knižnice. 

4. Rezervovanie dokumentov. Knižnica môže čitateľovi na požiadanie rezervovať 

dokument. Čitateľ hradí poplatok vo výške  0,50 €. 
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5. Poplatky za používanie internetu.  

a) Dospelí:    do 30 minút   0,30 € 

do 60 minút  0,60 € 

b) Deti a mládež do 15 rokov: zdarma. 

Podmienkou používania internetu je platný čitateľský preukaz.  

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

hodinu. 

6. Tlač z internetu.  

1 strana tlače z internetu (text, tabuľka)   0,10 € 

1 strana tlače z internetu (obrázky)   0,15 € 

1 strana tlače MVS zaslanej e-mailom   0,10 €. 

7. Reprografické služby. Knižnica ich poskytuje výlučne z vlastných knižničných 

dokumentov, a to za týchto podmienok: 

A3  jednostranne     0,15 € 

  obojstranne     0,25 € 

A4     jednostranne     0,10 € 

  obojstranne     0,15 € 

UPOZORNENIE 

Všetky poplatky za poštovné sa budú prispôsobovať zmenám poštových poplatkov! 

 

Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi – Príloha č. 1 Cenník je platný od 1. júna 2016. 

 

Prievidza 30. máj 2016 

 

 

 

 

         Ing. Viera Masaryková, v.r. 

                poverená riadením 

            Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 

 


