Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
______________________________________________________________________________
Fakultná nemocnica Nitra ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe ustanovení:
- zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

vydáva
C E N O V Ý V Ý M E R č. 50/xx/2015
pre Nemocničnú knižnicu – NS 090701
stanovuje cenu za
Cena
bez
DPH

DPH
20%

Cena
v EUR

4,25

0,85

5,10

študenti a dôchodcovia

1,42

0,28

1,70

jednostranne
Obojstranne

0,08
0,17

0,02
0,03

0,10
0,20

v cudzom jazyku

3,42

0,68

4,10

v slovenskom jazyku

2,33

0,47

2,80

Služby:
zdravotnícky pracovníci
Registračný poplatok:
Fotokópie pre
ostatných užívateľov
50/01/2015 Vypracovanie rešerše

(okrem zamestn. FN, ktorí sú oslobodení od platby )

Medzi knižničná výpožičná služba

Podľa fakturácie príslušnej knižnice +
10% režijné náklady + poštovné

Poplatok za vypožičanie viac ako 10 kníh (pre neštátnych lekárov)

20% z celkovej ceny zapožičaných
kníh na rok

Poplatky za upomienky

( za nedodržanie výpožičnej lehoty )

I. upomienka

0,58

0,12

0,70

II. upomienka

1,42

0,28

1,70

14,17

2,83

17,00

4,25

0,85

5,10

Medzinárodná medzi kniha zo zahraničia
knižničná výpožičná články zo zahraničia zabezpečené UK
služba
Bratislava

Poučenie:
1. Zodpovedný zamestnanec je povinný oboznámiť žiadateľa s výškou úhrady za služby.
2. Za správne vykazovanie finančnej čiastky a úhradu služby zodpovedá zodpovedný zamestnanec.
3. Zodpovedný zamestnanec na základe vykonaných úkonov vystaví podklad k platbe, ktorý podpíše,
resp. vydá poštovú poukážku, kde v správe pre prijímateľa uvedie dôvod platby, t.j. CV č. 50 /xx/2015
(xx- číslo v tabuľke) a číslo nákladového strediska.
4. Žiadateľ uhradí cenu služby osobne v pracovných dňoch od 7,00 h. do 14,30 h. v pokladni FN Nitra,
resp. cestou pošty.
5. Žiadateľ sa preukáže zodpovednému zamestnancovi dokladom o zaplatení, t.j. príjmovým
pokladničným dokladom z pokladne FN Nitra, resp. uhradenou poštovou poukážkou.
6. Cenník výkonov musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.
7. Týmto cenovým výmerom sa ruší CV č. 23/2011.
8. Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 08.06.2015.
V Nitre, dňa 26. 05.2015
MUDr. Jozef Valocký
riaditeľ FN Nitra

