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Dohoda o doplňovaní knižničnýchfondov
mestskej knižnice v roku 2018.

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7, novembra 1258 022 0l Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Birová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Mesto: Krásno nad Kysucou

SídIo: Ul.1.mája l538

Ičo: 003r4072
Zastúpená štatutárom: Ing. Jozefom Grapom

uzatv ár alú nasleduj úcu d ohod

u

:

článok l
Predmet dohody
1.1 Predmetorn dohody

je

zabezpečenie centrálneho nákupu knižničnýchdokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Mestskú knižnicu v Krásne nad Kysucou (d'alej len,,Mestská knižnica"),

1.2 Centrálny nákup knižničnýcl]dokumentov sa realizuje vsúlade s §

12612015 o knižrriciach a o zmene a doplnení ákona

9 ods. 5 písm. g) zákona

č,

č. 20612009 Z. z. o m,ílzeách a galériách

a ochrane predmetov kultťrmej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ó.37211990 Zb.

o priestupkoch v znetrí treskorších predpisov v znení zákona č. 3812014 Z. z.

článot< 2

Financovanie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:
2.

l Mesto Krásno

nad Kysucou (d'alej len ,,Mest o") sa

zavázqe, že na nákup knižnéhoforrdu pre

Mestskú knižnicu, ktorú má v svoj ej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 2l00EUR
(slovom: dvetisícjednosto EUR) a tieto finančnéprostriedky prevedie na účetKysuckej

knižnice v Čadci - Štátna pokladrla: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8l80 0000 0070 00

48 1352 (do variabilného symbolu vypíše čísloprislúchajúceMestskej knžnici

/

uvedené v prílohe).
Kysr,rcká knižnica

v Čadci sa

zavázu.ie.

že tla základe požiadaviek knihovníka Mestskej

knižnice obstará knižničnédokumenty, ktoré odborne spracr.tje

a

vypracuje príslušné

katalogizačné záznamy a knižnélistky.

2.3 Spracované

knihy s dodacín listom si knihovník prevezn]e v Kysuckej knižnici v Čadci

prvý týžderi v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovat'kúrpenéknižničné
dokumenty v nákuprrých cenách, tj, v cenách získaných od dodávatel'ov.

Kysucká knižriica v Čadci bude za každúspracovanú knižničnú.iednotku účtovat'
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsat' manipulačný poplatok vo
výške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpát' Centov), aby sa čiastočnevyrovnali náklady spojené
so získavaníma spracovávaním knižných dokumentov.
2.5 V pr,ípade, že z finančných prostriedkov poukázaných mestom na nákup knižničných

dokumentov, ostane na účtečiastka nižšiaako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci túto

čiastku presunie do svojich príjmov anebude ju poukazovať spáť na účetMesta pl.i
koncoročnom zúčtovaní- vzhl'adom na skutočnosť, že poštovnéa bankové náklady na
prevody sú často vyššieako táto suma,

Clánok 3
Platnost'dohody
3.1 Táto

Dohodaje platná

a účinnáodo dňaje.i podpisu oboma partnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzaívaíana dobu určitúodo dňa je.i podpisu do 31.12.2018.

3,3 Platnosť dohody sa rtlší, akjedna zo zmIuvnýclr strán prestane plnit'závázky v zlrrysle

te.jto dohody.

Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvných strál s výpovednou
lehotou

l

mesiac_

Clánok

4

záverečnéustanoyenia
4.1 Táto Dohoda sa uzatvara v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny
:e možnéuskutočnit'
len v písomnej forme.

4,2 Zmluvné stranY sa zavázujú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykofvek počas platnosti tejto
dohody.

4,3

Táío dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie

dosta:-re

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Mesto.

V čadci, an^, .,//;.,!,,.la,l!
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V Krásne nad Kysucou, aru

.,.

j,.. a

,

PhDr. Janka Bírová
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

Ing. Jozef Gtapa
štatutarny zástupca mesta
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