
Dohoda o doptňovaní knižničnych fondov

mestskej knižnice v roku 2021

Kysucká knižnica v Čadci

Sídlo: I]1.I7. novembra 1258 O22 01 Čadca

Zast pená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Mesto: Krásno nad Kysucou

Sídlo: Ul . I.mája 1538

tČo: 003 14072

Zast tpená štatutárom: rng. Jozefom Grapom

uzatv ár ajťr nas l eduj ricu doho du :

čUnot< 1

Predmet dohody

1. l Predmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nákupu knižniěn ch dokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Mestskri knižnicu v Krásne nad Kysucou (ďalej len ,,Mestská knižnica"),

I.2Centtálny nákup knižničn; ch dokumentov sa realizuje v sťrlade s 9 ods. 5 písm. g) zékona ě.

í2612015 oknižniciach aozmene adoplnení zákona č.20612009 Z. z. om zeách agalériách

a ochrane predmetov kultrirnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej nrárodnej rady ě. 37211990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov v zneni zákona é.38l20l4 Z. z.

článok 2

Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.1 Mesto Krásno nad Kysucou (ďalej len ,,Mesto") sa zavázuje, že na nákup knižného fondu pre

Mestskri knižnicu, ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 2100 EUR

(slovom: dvetisícjednosto EUR) a tieto finančné prostriedky prevedie na ričet Kysuckej



/

knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 700048135218180,IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00

48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo prislríchajríce Mestskej knPnici

uvedené v prílohe).

2.2 KysuckáLaižnica v Čadci sa zavilzlje, že na zéklade požiadaviek knihovníka Mestskej

knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné

katalogizačné záznatrty a knižné lístky.

2.3 Spracované knihy s dodaoím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci

prvy tyždeň v mesiaci. Kysucká knížnica v Čadci bude ričtovať kripené knižničné

dokumenty v nákupnych cenách, tj. v cenách získan}ch od dodávateťov.

2.4 Kysuckáknižnicav Čadci bude zakaždíspracovan knižničnri jednotku ričtovať

manipulačny poplatok vo vyške: 0,35 EUR (slovom: tridsatpáť Centov), aby sa čiastočne

vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižn}ch dokumentov,

2.5 V prípade, že z ťtnančnych prostriedkov poukázan; ch mestom na nákup knižničnych

dokumentov. ostane na ričte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci trito

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na ričet Mesta pri

koncoroěnom z čtovaní - vzhťadom na skutočnosť, že poštovné a bankové náklady na

prevody sri ěasto vyššie ako táto suma.

Clánok 3

Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnerskymi stranami.

3.2 Dohodb sauzatvátana dobu určitťr odo dňa jej podpisu do 3I.12.2021

Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvnych strán prestane plniť závázky v zmysle tejto dohody.

Platnosť dohody možno zrušiť aj.po vzájomnej dohode oboch zmluvn; ch strán s q povednou lehotou

1 mesiac.



Clánok4

záverečné ustanovenia

4.1Táto Dohoda sauzaFtátav písomnej forme, pričom všetky jej zmeny jemožné uskutočniť
len v písomnej fo{me.

4.2 Zmluvné stranY sazavánlji4 že strpia v}kon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho s

Predmetom dohodY, resp. ním poveren}mi osobami kedykoťvek počas platrosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane

kysucká knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Mesto.

V čadci, dňa: /t.'.!..,.P.g V Krásne nad Kysucou dň a ....9.:...{. :..ll I" 4

PhDr. Janka Bírová

riaditeťka Kysuckej l<nižnice v Čadci

Ing.JozefGrapa

štatut árny zástllpca mesta


