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Dohoda o doplňovaní knižničnýchfondov
obecnej knřnice v roku 2018

Kysucká knřnica v Cadci
Sídlo; Ul.

17.

novembra 1258 022 01 Čadca

Zashúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Obec §vrčinovec - Obecný podnik p.o. obce Svrčinovec

Sídlo: 023

12 Svrčinovec 858

IČo: 42059364
Zastúpená štatutárom: Pavol Krkoška, riaditel' organizácie
uzawárajú nasledujúcu dohodu:

čhnok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody

je zabezpďenie

centrálneho ná,kupu knižničnýchdokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnú knižricu SVRČINOVEC (ďalej len ,,Obecná knižnicď').
1.2 Centrálny nákup knižniěných dokumentov sa realizuje v súlade s § 9 ods. 5 písm. g)

126/2015 o knižniciach a o zínene a doplnení zikona

ákona

ě.

č, 20612009 Z, z. o múzeich a galériách

a ochrane predmetov kultúmej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej ná,rodnej rady č.37211990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v zrrení zíkona č, 38/2O14 Z. z.

článok 2
Financovanie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:
2.1 Obec Svrčinovec /Obecný podnik Swčinovec/ (ďalej len ,,Obec") sa zavázlje, že na nákup

knižnéhofondu pre obecnú knižnicu, ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne
sumu 800,- EUR (slovom: Osemsto (EUR) a tieto finančnéprostriedky prevedie na účet

Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180
0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu rypfie čísloprislúchajúceObecnej

knřnici

uvedené v prilohe).

2.2 Kysucká knižnica v Čadci sa zav'áztlje, že na zi*JaÁe požiadaviek knihovnjka Obecnej

knižnice obstará knižničnédokumenty, ktoré odbome spracuje

a

lypracuje pdslušné

katalogizaěné záunamy a knižnélístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovnft ptevezne v Kysuckej knižnici v Čadci

prrrý týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovaťlópené knižničné
dokumenty v nákupných cenách, tj, v cerrách získaných od dodávatelbv.

2,4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každúspracovarrú knižničnújednotku účtovať
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovorn: tridsaťpáť Centov), aby sa čiastočne
vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov.

2.5 V pípade, že z finančných prostriedkov poukrázaných mestom na nákup knižniěných
dokumentov, ostane na účtečiastka nižšiaako 1,00 EUR, Kysucká knižrica v Čadci tuto

čiastku presunie do svojich pnjmov

a nebude

ju poukazovať spát' na účetMesta pri

koncoročnom zúčtovaní- vzhl'adom na skutočnost', že poštovnéa bankové nráklady na
prevody sú ěasto vyššieako táto suma.

Článok 3
Platnost' dohody

3.1 Táto Dohoda je platná

a účinnáodo dňa

jej podpisu oboma paítnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvá,ra na dobu určitu odo dňa jej podpisu do 31.12.2018

3.3 Platnosť dohody sa ruší,ak jedna zo zrrrluvných strán prestane plniť záv'azky

v zmysle

tejto

dohody. P|atnosť dohody moáro uušiť aj po vájomnej dohode oboch znluvných strán s
l"ýpovednou lehotou l mesiac.

črnorl
záverďné ustanovenia

4,1 Táío Dohoda sa uzatvára

v

písomnej forme, pričom všetky jej zrrrcny

je

možné

uskrrtočniťlen v písomnej forme.

4.2 Zmlwné strany sa zaváa$$ že strpia výkon konnoly/auditrl/overovanirr súvisiaceho s
Prcdmetorr dohody, íesp. ním

osobami

počas platnosti tejto

dohody.

v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knifuica v Čadci a;edno vyhotovenie dostane Obecný podnik p,o, obce

4.3 Táto dohoda sa podpisuje

svrčinovec/

Vo Svrčinovci rlňe 2.4.2018

\
.........,......ž.:...'.g....:.....V...............,.......

PhDr. Janka Bírová

riaditetta Kysuckej knižnice v Čadci

štatutámy zástupca

Obecný podnik p.o. obce Svrčinovec

