Dohoda o dop|ňovaní knižničnýchfondov
obecnej knižnice v roku

3/v

Kysuclcí knĚnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7. novembra 1258O22 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

obec:

.,_
/a /l ./- /z-Jv L_
\-

Sídlo: 02

^

a /3 Č/E/ZME 4p?

Ičo: C)0?,l378O
Zastúpená štatutárom:

uzatvarajú nasledujúcu dohodu:

čHnok t
Predmet dohody
1.1 predmetom dohody

je

zabezpeěenie centrálneho nákupu knižničnýchdokumentov kysuckou

knižricou v Čadci pre obecnú knižn i""

,..l-,.,?,::.::.i.!7. ga":len

,,obecná knižnicď.),

1.2 Centrálny nákup knižničnýchdokumentov sa realizuje v súlade s § 9 ods. 5 písm. g)

zíkona ě.

l26t2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zikona é. 20612009 Z. z. o múziÁch a galériách
a ochrane predmetov

kultumej hodnoty a o zmene zákona slovenskej národnej rady ě. 372/l99o

Zb. o priestupkoch v mení neskorších predpisov v

zn ení zákona

ě.38l20l4 Z. z.

článot z
Financovanie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom posfupe:

........?.t,f.*.I:Fknižnéhofondu pre obecnú kn
YUR (slovom
",oorr/.,.?!.?7..--

2.1 obec

(ďalej len ,,obec..)

sa

zaváztlje, že na nákup

ovacej pósobnosti, poskytne
a tieto finaněné prostriedky

prevedie na účetKysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN:

SK 70
V
/

8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu lypíšečís|o

prislúchajúce Obecnej knžnici uvedené v prilohe),
2.2 Kysucká knižnica

v Čadci sa

zav'áztlje, že na zžů<ladepožiadaviek knihovníka Obecnej

knižnice obstará knižničnédokumenty, ktoré odbome spracuje

a

vypracuje pdslušné

katalogizačné zráznamy a knižnélístky.

2.3 Spracované 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 každúspracovanú knižničnújednotku účtovať
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsatpáť Centov), aby sa čiastočne
vyrovnali náklady spojené so získavaníma spracovávaním knižných dokumentov,

2.5 V pripade, že z ťtnarňných prostriedkov poukázaných mestom na nákup knižniěných
dokumentov, ostane na účtečiastka nižšiaako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci túto

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na úěet Obce pri
koncoročnom zúčtovaní- vzhťadom na skutočnosť, že poštovnéa bankové náklady na
prevody sú ěasto vyššieako táto suma.

Clánok 3
Platnost' dohody

3.1 Táto Dohodaje platná

a úěinná odo

dňajej podpisu oboma partnerskými shanami,

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitúodo dňa jej podpisu

do 31.12.20..(.'r

3.3 Platnosť dohody sa ruší,ak jedna zo zmluvných strán prestane plniť záv?izky

v zmysle

tejto

dohody. Platnosť dohody možno zrušiťaj po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
s l^ýpovednou

lehotou

1

mesiac.

čHnok 4
záverečnéustanovenia

4.I Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je

možné

uskutočniťlen v písomnej forme.

4.2 Zmlwné strany sa zaviaujú, že strpia výkon kontroly/auditu./overovania súvisiaceho
s

predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykofvek poěas platnosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje

v dvoch lyhotoveniach, priěom jedno vyhotovenie

dostane

Kysuckí knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Obec,

v čaaci, dň",41,.!....P.ť..

PbDr. Janka Bírová

riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

43.4,22lV

