Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb v ZM
v MI platný od 01.11.2017
Cenník sa vzťahuje na použitie nadobudnutých materiálov výlučne na vedecko-výskumnú, študijnú
a výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Manipulačné poplatky*
P.č.
1.
2.

Názov
Príprava a poskytnutie predmetov a dokumentov zbierkovej povahy na
štúdium. (1ks) **
Príprava a poskytnutie dokumentov nezbierkovej povahy zo spisového
archívu ZM v MI na štúdium. (1 archívny priečinok)

Jednotková cena €
s DPH
1,00
1,00

* Poplatky nezahŕňajú vytváranie digitálnych kópií
** Pri množstve predmetov a dokumentov nad 10ks zostáva finálna cena v hodnote max. 10€.

Služby
A. Vyhotovovanie
jednostranne
P.č.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

xerografických

kópií

z voľných

alebo

Názov
Xerografické kópie knižničných dokumentov (formát A4
jednostranne):
Knihy, noviny a časopisy do roku 1918
Knihy, noviny a časopisy po roku 1918
Xerografické kópie knižničných dokumentov (formát A3
jednostranne):
Knihy, noviny a časopisy do roku 1918
Knihy, noviny a časopisy po roku 1918
Xerografické kópie dokumentov nezbierkovej povahy (formát A4
jednostranne)
Xerografické kópie dokumentov nezbierkovej povahy (formát A3
jednostranne)
Xerografické kópie dokumentov zbierkovej povahy (formát A4
jednostranne)
Xerografické kópie dokumentov zbierkovej povahy (formát A3
jednostranne)

viazaných

listov

Jednotková cena € s
DPH
–
0,25
0,15
–
0,40
0,20
–
–
–
–

0,10
0,15
0,10
0,15

B. Skenovanie
P.č.
1.

Názov
Skenovanie knižničných dokumentov (jednostranne):
Knihy, noviny a časopisy do roku 1918

Jednotková cena € s
DPH
0,30

–

Knihy, noviny a časopisy po roku 1918
Skenovanie dokumentov nezbierkovej povahy
Skenovanie dokumentov zbierkovej povahy (max. formát A4 –
jednostranne)

2.
3.

0,10
0,10
3

C. Fotografovanie
P.č.

Názov

Jednotková cena € s
DPH

Fotografovanie knižničných dokumentov:
Knihy, noviny a časopisy do roku 1918* (jednostranne)
Knihy, noviny a časopisy po roku 1918 (jednostranne)
Fotografovanie dokumentov nezbierkovej povahy (jednostranne)
Fotografovanie zbierkových predmetov a dokumentov zbierkovej
povahy (1ks)

1.

2.
3.

0,30
10€/deň
0,10
3,00

*z dôvodu nutnosti citlivého zaobchádzania s materiálom vykonáva len zodpovedný pracovník ZM v MI

D. Prenos digitálneho záznamu
P.č.

Názov
1.

Jednotková cena € s
DPH
1,00

Na CD, DVD

E. Refundácia mzdy zamestnanca ZM v MI
P.č.

Názov
1.

Refundácia mzdy zamestnanca ZM v MI pracujúceho na
mimoriadnych externých prácach mimo pracovného plánu
a pracovnej náplne (1 hodina).

Jednotková cena € s
DPH
7,50

Všeobecné podmienky za poskytované služby:
Knižnica poskytuje verejnosti len možnosť prezenčného štúdia dokumentov a následné
služby obrazovej reprodukcie.
Xerokópie sa poskytujú len pre potreby naplnenia výchovno-vzdelávacích a vedeckovýskumných účelov.
Konečné ceny poskytovanej služby a manipulačných poplatkov sa stanovia vynásobením
jednotkovej ceny v tomto cenníku so skutočným počtom za predmet, knihu alebo dokument.
Žiadateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby v súlade so cenníkom ZM v MI.
Cenu

poskytovanej

služby

a manipulačného

pracovníkovi na príjmový pokladničný doklad.

poplatku

žiadateľ

zaplatí

odbornému

Sankčný poplatok pri poškodení výpožičky sa stanov zodpovedným zamestnancom podľa
hodnoty výpožičky.
Po ukončení činnosti je žiadateľ povinný priložiť výstup z činnosti (v tlačenej forme, alebo na
pamäťovom médiu).

Výňatky zo zákonov:
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
§2
(2) Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním
základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a
vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým
predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou
pôvodného objektu.
(5) Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na
základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda
predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a
sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku
špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

§15
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok
Zbierkové predmety a zbierky sa využívajú a sprístupňujú formou
a. stálych expozícií
b. dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav
c.

publikačnej činnosti a edičnej činnosti,

d. iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít.

Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
§2
(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa
považuje aj tarifa.
(2) Na účely tohto zákon sa
(a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú náklady na obstaranie zodpovedajúceho
množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a v prípade platného
systému regulácie miezd len tie, ktoré tomuto systému zodpovedajú, technologicky
nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu; pri posudzovaní

ekonomicky oprávnených nákladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne týchto nákladov v
porovnateľných ekonomických podmienkach s prihliadnutím na osobitosti daného tovaru,
(b) primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského
tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko
výroby alebo obehu a vývoj dopytu na tuzemskom trhu.

Mgr. Maroš Demko
riaditeľ

