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Dohoda o doplňovaní knižničných fondov

obecnej knižnice v roku 20l8

Kysucká knižnica v Čadci

Sidlo: I ji. 'l7, novembra l258 02] ()l Čadca

Zastúpená: PhDr. .Tanka Bíror,á. riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Obec: Dunajol,

Sídlo: Dunajot 222. 023 02

lčo: 003l10t3

Zastúpená štatutárom: Mgr. Milada Chlastáková - starostka obce

uzatr,árajú nasledujúcr,r dolrodu:

C lánok l
Predmet dohody

1.1 Predmetorn dohody je zabezpečeltie centrálneho nákupu knižničných dokunlentov Klsuckou

knižnicou l Čadci pre Obecnú knižnicu l,DLtnajove (d'alé_i len ..Obecná knižnica..),

1.2 Centrálny nákup knižničn{ch dokumentov sa realizuje vsúlade s § 9 ods.5 písln. g) zákona c.

l2ó,/]0l5 o knižniciach a o zmene a doplneni zákona č. 20612,009 Z. z. o mítzeZdt,l a galériách

a ochrane pledl]]eto\ kultťrrnej hoclnolv a o Zmet,]e zákona Slovenskej národne.i rad) č. 372/lgg0

Zb. o priestupkoch r znení rreskoršich predpisor,l v znení zákona č. 382014 Z. z.

čtánox z

Financovanie

ZnrlLrl,né stralr} sa dohodli na nasledovnont postupe:

],] Obec Duna.iov 1d'ale.i ]en ..Obec-') sa zar ázuje. že na nákup knižného fondu pre Obecnú

knižnicu. ktorú má v svojej zriad'ovacej pósobnosti. poskytne sumu 332 EUR (slovon:

tristotridsat'clr a |uR) a tieto firrančné prostriedky prevedie na ťlčet k}.suckej krrižrrice



I

r Čadci - Štátna poklaclňa: 7000t8l352/8l80, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 J8 l352

(do variabilného sl,mbolu ry,píše čislo prislúchajúce Obecnej knžnici uvedené

v prílohe). VS - 5

2.2 Kysucká knižnica v Čadci sa zavázuje. že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej

krrižnice obstará knižničrré dokurrrent1. ktoré odborne spracuje a vypracu]e príslušrrc

katalogizačné z.áznamy a knižné lístk1".

Spracol,ané knih1,-s clodacím listom si knihovník prevezme r K) suckei knižnici r ('adci

pLvý týždeň r nresiaci. K.vsucká knižnica r Čadci burle účtovať kirpené knižrričné

dokumenty, r, nákupnli,ch cenách. tj. v cenách získaných od dodál,atel'ov.

Kl,sucká knižnica r,Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovat'

rrraniptrlačn1, poplatok vo l,ýškc: 0.35 ELíR (slovonr: tridsaťpáť Centov), aby sa čiastočtle

l,yrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov.

\ ;,:,l:.:.!e. žl z 1jIllrlčn(ch l]r()§tficdko\ }.oLlkázaních l]]esto11] na nákup knižničných

jlri,unl3nlor. ostane na účle čiastka nižšia ako 1.00 EUR. Kl sucká knižnica r Čadci túto

čiastku presunie do svojich prijmov a nebude ju poukazovať spát' na účet Obce pri

koncoročnom zúčtovaní - vzhfadom na skutočnost'. že poštovné a bankoré náklady na

prevodl,sú často v1,,ššie ako táto suma.

Článok 3

Platnost' dohody

3,] Táto Dohodaie p)atná a účinná oclo dňa.|ej podpisu oboma partnerskými stral)ami.

].] Dohoda sa uzat\,ára na dobu určilťr odo dria jej podpisu do 3l .l2.20l8.

3,3 Plamosť dohod; sa ruši. ak jedna zo ztnlLtrnjch stlán prestane plnit' závázk1 r zmlsle lejto

dohodr. P]atnost' dohod1 možtro zrušit' aj po vzá_jornnej dohode oboch znlrrvrr!ch strárr

s rjporednou lelrtltoLr ] tnesiac,

2.3

-.+
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Členox l
záverečné ustanovenia

4.1 Táto Do}tocla sa uzatr,ára v písomnej íbrnre. pričonr r,šetk1, .|ej znlen1, je tnožné

uskutočnit' lerr v písonrnej iorIne.

.l,] Znrlulné stlan} sa zal,ázu.jú. že strpia výkon kontrol; i auditťoverovania súr.isiaceho

s predmelom dolrodr,. resp. nín poverenÝmi osobami kedykol'vek počas platnosti te_ito

dohod1 .

4.j Táto dohoda sa podpistrje v dvoch vl.hotoveniach. pričonr jedno rvhotovenie tlostane

K; sr.rcká knižnica v Čadci a.jeclno vyhotolenie dostane Obec,

V Čadci. dňa:

PhDr, .Ianka Biror li

riaditel'ka Kl suckeI knižnice r Čadci

.,,,......,..:..,,.,,.,.,,,...,,..,

Nígr. Milada Chlastákoi.,á

starostka obce Dugajov


