Sadzobník poplatkov vyberaných Archívom mesta Košice
I. Vyhotovovanie kópií archívom – reprodukčné práce bez overenia
A. Elektrografické kópie ( xerokópie do počtu 5 ks)
1. Čiernobiele
formát/ 1 list/ euro
Jednostranné
A4
A3
z voľných listov
0,20
0,30
z viazaných listov
0,20
0,30
z veľkoformátových predlôh ( mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)
0,30
0,40
Obojstranné
z voľných listov
0,40
0,50
z viazaných listov
0,50
0,60
z veľkoformátových predlôh ( mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)
0,70
0,80
2. Farebné
Jednostranné
z voľných listov
z viazaných listov
Obojstranné
z voľných listov
z viazaných listov

formát/ 1 list/ euro
A4
A3
0,90
1,50
1,00
1,70
1,40
2,00

2,00
2,70

B. Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou (skenovanie a snímanie digitálnym
fotoaparátom) ukladanie dát na pamäťové médium.
1. Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom
v rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1:1
Čiernobiele
formát predlohy do A4
formát predlohy do A3

1 list/euro
2,00
4,00

2. Snímanie predlôh vysokokvalitnou digitálnou technikou – ČB/farba
1 list/euro
formát predlohy do A4 rozlíšenie až do
600 DPI, 1:1
8,00
formát predlohy do A3 rozlíšenie
300 DPI, 1:1
8,00
formát predlohy do A2 rozlíšenie
300 DPI, 1:1
10,00
formát predlohy do A1 rozlíšenie
240 DPI, 1:1
13,00
3. Ukladanie dát na pamäťové médium (CD, DVD, USB)
1,70 eura - vrátane ceny za nosič CD
2,50 eura - vrátane ceny na nosič DVD
1,00 eura - na vlastný nosič USB

4. Tlač z digitálneho záznamu
Čiernobiela
Do A4
Do A3

1 list/euro
0,70
1,40

Farebná
Do A4
Do A3

1,70
3,50

II. Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na
vyhotovenie kópií na iné ako úradné účely – vedecké bádanie
14,00 eur/ za každý aj začatý deň
III. Snímanie archívnych dokumentov a priestorov archívu kamerou a fotografickou
technikou
a) Snímanie kamerou
archívne dokumenty
1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b))
2. komerčné účely (TV)

bezplatne
25,00 eur/ za každú aj začatú hodinu

Priestory
1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b)
2. komerčné účely

bezplatne
17,00 eur/ za každú aj začatú hodinu

b) Snímanie fotografickou technikou
priestory
1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b)
2. komerčné účely

Košice, 1. 3. 2021

bezplatne
1 snímka/ 1,00 euro

Mária Hajduová
vedúca AMK

