
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
mestskej knižnice v roku 2021

Kysuclcí knřnica v Čadci
Sídto: UI.17. novembra 1258 022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditello Kysuckej knižnice v Čadci

Mesto: Mesto Turzovka 
a

Sídlo: Stred 178,02354 Turzovka
Ičo: oostlsst
Zastúpená štatutárom: JUDr. I]ubomír Golis
(ďalej len rrZrtaďovatel' knžnice")' 

uzzatv ér ajunasledujúcu dohodu:

čHnok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeéenie centrálne dopÍňanie knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Mestslni lcrižnicu Turzovka (ďalej len ,,Mestská knižricď').

I.2Cerfiálny nákup knižničných dokumentov sa realizuje vsulade s § 9 ods.5 písm. g) zákona č.
12612015 olcrižniciach aozmene adoplnení zékola ě.206/2009 Z. z. om,ineách aga7ffiách
a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zlnene zákona Slovenskej narodnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona é.38l20I4 Z. z.

čtánokz
Financovanie

ZmJuvné strany sa dohodli na nasledo.mom postupe:

2.I 7;riaďovateť knižnice sa zav'ázlje, že na nákup knižného fondu pre Mestslai knižnicu, ktoru má
v svojej zÁaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 1500 EUR (slovom: tisícpáťsto EUR) a tieto
íinančné prostriedky prevedie na účet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa:
7000481352/8180,IBAI\: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislúchajúce Mestskej knžnici uvedené v Pdlohe).

2.2 Kysucka knižnica v Čadci sa zav'áz,je, že na zák7adepožiadaviek knihovníka tUeJskej lcrižrice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné katalogszaéné
zénlamy a Ý,nthté lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej lorižnici v Čadci prvý
tÝdeň v mesiaci. Kysuclcá lorižnica v Čadci bude úětovať kripené knižničné dokumenty
v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodiávatelbv.

2.4 Kysubka kniárica v Čadci bude za každú spracovanú lorižničnú jednotku účtovať manipulačný
poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov, ako sú lšdžné, katalógové lístky,
administratívne náklady.

Ž.S V pnpaae, že z finančných prostriedkov poulcázaných mestom na nákup knižničných dokumentov,
ostane na úěte ěiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucka lcrižnica v Čadci tuto čiastku presunie do



svojich pfijmov anebude ju poukazovať spáť na úěet Ziaďovatet knižnice pri koncoročnom
zúétovaní, a to vzhtadom na skutočnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sú často
vyššie ako táto suma, 

čhnok 3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a úěirrrrá odo dňa jej podpisu oboma partnerslcými stranami.

3.2 Dohoda saluzať,tára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 3I.I2.202I.

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo ztttluvných stran prestane plniť závánky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch znluvných strán
s w.ipovednou lehotou 1 mesiac.

čHnok 4
záverečné ustanovenia

4.I Táto Dohoda sa vzatvára v písomnej forme, priěom všetky jej zmeny je možrré uskutočniť len
v písomnej forme,

4.2 Ztlluvné strany sa zav'ázlttjtt, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním povereqými osobami kedykol'vek poěas platnosti tejto dohody.

4.3 Táto dohodg sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane Řysucka
lorifuiica v Cadci a jedno vyhotovenie dostane Ziaďovateť knižnice.

V Cadci, dňa: 23.3.202I V Turzovke, dňa 23.3.202I

PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej kn ižníce v Čadci


