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Dohoda o doplňovaní knižničnýchfondov
obecnej knižnice v roku 20l8

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7. novembra 1258 027 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Obec: Obec Radóstka

Sídlo: Radóstka č, 5l. 023 04 Radóstka

tČo: oost,tzzo
Zastúpená štatutárom: Jaroslavom Fekulom, starostom obce

uzatváraj ú nasledujúcu dohodu:

Článok 1
Predmet dohody
1.1 Prednretortt dohod1,

je

zabezpečenie centrálneho nákupu knižničnýchdokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnú knižnicu v Radóstke (d'a|ej len ,,Obecná knižnica").

1

.2 Centráln1, nákup knižničnýchdokunrentov sa realizuje vsúlade s § 9
12612015 o knižniciaclr

ods.5 písm, g) zákona

č.

ao zmeDe adoplnení zákona č. 20612009 Z. z. o múzeáih agaIériách

a oc|rrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenske.| národnej rady

é.312l1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38l20l4 Z. z.

ČIánoIt 2

Financovanie
Znluvné strany

sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.] Obec Radóstka (ďalej len ,,Obec") sa zavázuje, že na nákup knižnéhofondu pre Obecnú
knižrricu, ktorú má v svojej zriad'ovacej pósobnosti, poskytrre srrmu l00,-

EUR (slovonr:

Jednosto EUR) a tieto finančnéprostriedky prevedie na írčetKysuckej knižnice v Čadci -

/
Štátna pokladňa: 7000481352/8180,

IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do

variabilného symbolu vypíše čislo prislúchajúceObecnej knřnici uvedené
v prílohe).
2.2 Kysucká knižnica

v Čaclci sa zavázuje, že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej

knižnice obstará knižničnédokumenty, ktoré odbome spracuje

a

vypracuje príslušné

katalogizačnézáznamy a knižnélístky.
2.3 Spracované knihl,s dodacim listorrr si kIrihovník prevezl])e

l

Klsuckej knižnici v Čadci

prvÝ týždeň r, mesiaci. Klsucká knižnica v Čadci bude účtovat'kúpenéknižničné
dokumentr v nákupnj,ch cenách. tj. r,cenách získaných od dodávatel'ov.

2,4 Kysucká knižnica r,Čadci bude za každúspracovanú knižničnújednotku účtovať
manipulačrrý poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsat'páť Centov), aby sa čiastočne

vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov,

2.5 \/ prípade. že z finančnÝch prostrie,dkov poukázaných mestom na náktrp knižničných
dokumentor. ostane na účlečiastka nižšiaako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci túto

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude

ju

poukazovat' spáť na účetObce pri

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

Clánok 3
Platnost'dohody
3.1 Táto Dohodaje platná

a účinnáodo

dňajej podpisu oboma partnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitúodo dňa.iej podpisu do 31.12.2018.

j.3 Platnost'

dohod1, sa ruší,ak jedna

zo znrluvnýclr strál1 prestane plniť závázky v zmvsle tejto

dohody. Platnost' dolrody možno zrušiťaj po vzájomnej dohode oboch zrr-rluvných strán
s vÝpovednou lehotou

l nlesiac.

Clánok 4
záverečnéustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uzaíyára v písomnej forme, pričom všetky jej
zmeny

je

možné

uskutočniť len v písomnej forme.

4,2 Zmluvné stran}, sa zavázujú, že strpia výkon kontroly/auditu/o.",erovania
súvisiaceho
s predmetom dohody" resp. ním poveren!,mi
osobami kedykol'vek počas platnosti tejto
dohody.

4,3 Táto dohoda sa podpisuie

''

d,och ,yhotoreniach, pričom jedno l,yhotovenie doslane

Kysucká knižnica r Čadci ajedno vl,Irotovenie dostane
Obec.

v čadci, oo^, ./..ť.,!.:?

F

PhDr, Janka Bíror,á
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

V Radóstke. dňa l2,04.2018

i"""r"",,,,.,........

Vň,oS""

Jaroslav Fekula

