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Dohoda o doplňovaní knižničnýchfondov
obecnej knižnice v roku .i.9!Í.....

Kysucká knĚnica v Čadci
Sídlo: Ul.

17.

novembra 1258 O22 01 Čadca

Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej knižnice
v Čadci
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uzatvrárajú nasledujúcu dohodu:

čIálok i
Predmet dohody
1,1 predmetom dohody

je

zabezpeěenie centráIneho nrákupu knižničnýchdokumentov
kysuckou
knižnicou v čadci pre obecnú knižnicu .ll:9.1i.,..ťí.),.,,.......
(cl'alej len ,,obecná knižnica'.).
y1,1gLl

u)ul

1,2 Centnílny nr{kup knižničnýchdokumentov sa
realizuje v súlatle s § 9 ods. 5 písm. g) zákona ě.
126/2015 o knižniciach a o zm€ne a doplnení zákona
ě, 20612009 Z. z. o múz€ách
a galériách

a ochrane

predmetov kultúmej hodno|l a o zmen

e

zákona Slovenskej národnej rady ě,3?2l19g0
Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov v
zneni ákonc č, 38t20l4 Z. z.

čIánot 2
Financovanie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2,1 obec .!/.|.(*.l...ťp..-....|1sit?!/......-........., (ďalej len
,,obec',) sa zavázuje, že na nákup
knižného fondu pre obecnú knižnicu, ktoru má v svojej
zriaďovacej pósobnosti, poskttne
..rru ....ú?9.1.:.... EUR (slovom: .,...'lH.€P..,...,...,......,., EUR) a tieto finančné
prostriedky

pre\-edie na Účet Kr suckej kniznice r-Čadci - Štátna pokladňa: 7000-181352/8180,

SK 70

8180 0000 0070 00

IBA\:

{8 1352 (do variabilného symbolu rl,píšečíslo

prislúchajúce Obecnej knřnici uvedené v prílohe).

/

2.2 Kysucká knižnica

v Čadci sa za,l'ázllje, že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej

knižnice obstará knižničnédokumenty, ktoré odbome spracuje

a

vypracuje príslušné

katalogizačné záanamy a knižnélístky.

2,3 Spracovarré knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci

prvý týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovaťkúpenéknižničné
dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávateťov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každ.úspracovanú knižničnújednotku účtovať
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa čiastočne
vyrovrrali náklady spojené so získavaním a spracovávanim knižných dokumentov.

2

5 \r prípade. že z finančných prostriedkov poukázaných nlestom na nákup knižničných
ů'rÁLxnenlor. oslane na účtečiastka nižšiaalio l.UU EI-í(. K;,sucká krrižnica r,Čadci túto

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude

ju

poukazovat' spáť na účetObce pri

koncoročnom zúětovaní - vzhťadom na skutočnost', že poštovnéa bankové náklady na
prevody sú často vyššie ako táto suma.

článok 3
Platnost' dohody

3.1 Táto Dohodaje platná

a účinnáodo

dňajej podpisu oboma paňnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitúodo dňa jej podpisu do 3I.12.20.!.'l

.

3.3 Platnosť dohody sa ruší,ak jedna zo zmluvných strán prestane plniť závžnky

v zmysle

tejto

dohody. Platnosť dohody možno zrušiťaj po vájomnej dohode oboch zmluvných strán
s

výpovednou lehotou l mesiac.

čLínok4
závereěné ustanovenia

Táto Dohoda sa uzatltátta

v

písomnej forme, pričom všetky jej zmeny

je

možné

uskutoěniť len v písomnej forme.

4.2 Zmhxné strany sa zavázujú, že strpia qýkon kontroly/auditr,r/overovania súvisiaceho
s

predmetom dohody, resp. ním poveren;ými osobami kedykoťvek počas platnosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje

v dvoch

\Thotoveniach, priěom jedno vyhotovenie dostane

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Obec.

V Čadci, dňa:
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PbDr. Janka Bírová
riaditefka Kyzuckej knižrice v Čadci
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