Dohoda o doplňovaní knižničnýchfondov
obecnej knižnice v roku 2018

Kysucká knĚnica v Čadci
Sidlo: Ul. 17. novembra 1258 022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditefka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Obec: Rudina

Sídlo: 023 3l Rudina442
Ičo:00314251
Zastíryená štatutárom: Ing. Anna Mičianová

uzatv

álr

ajú nasleduj úcu dohodu

:

Článot< t

Predmet dohody
1.1 Predmetom dohody

je

zabezpečenie centrálneho nákupu knižničnýchdokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnú knižnicu v Rudine (d'alej len ,,Obecná knižnica").
1.2 Centálny nákup knižničnýchdokumentov sa realizuje v súlade s § 9
12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona

ods.5 písm. g) zákona

č. 20612009 Z. z. o mizeZch

č.

a galériách

a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č, 312l1990

Zb. o priestupkoch v zneni neskoršíchpredpisov v znení zákona ě. 3812014 Z. z.

članot z
Financovanie
Zmluvné stl,arry sa dohodli na nasledovnom postupe:

2,1 Obec Rudina (ďalej len ,,Obec") sa zavázuje, že na nákup knižnéhofondu pre Obecnú

knižnicu, ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 610.- EUR (slovom:
ŠesťstodesaťEUR) a tieto finančnéprostriedky prevedie na účetKysuckej knižnice

v Čadci - Štátna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352

(do variabilného symbolu lypíšečíslopris|úchajúce Obecnej knžnici uvedené
v prílohe).
2.2 Kysucká knižnica v Čadci sa zavázule, že na základe požiadaviek knihovnika Obecnej

knižnice obstará knižničnédokrrmenty. ktoré odbome spracuje

a

vypracuje príslušné

katalogizačné záznamy a knižnéiíqtkv.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si krrihol ník plevezme

v Kysuckej knižnici v Čadci

prvý týždeň v mesiaci. Kysucká krrižnica r Čadci bude účtovat'kúpenéknižničné
dokumenty v nákupných cenách. tj. v cenách získaných od dodávatel'ov.

2.4

Kl sucká knižnica r Čadci bude za každúspracotanú krrižničnújednotku účtorať
manjpulačný poplatok vo tiške: 0.]5 EUR (s]orom: tridsaťpáť CentLr\

rr rovnali nákladr spojené so získar anim a spraclrl
2.5 V pdpade,

á\

).

ab1 sa čiasttlčne

anínl knižn. ch dtrkumenttlr

,

že z finančných prostriedkov poukazaných mestom na nakup knižničných

dokumentor. ostane na

r'rčte čiastka nižšiaako

čiastku presunie do stojich pn_jmor

1

a nebude

.00 ELTR. Kl,sucká knižnica r, Čadci túto

ju

poukazor ať spát' na účelObce pri

koncoročnom zúčtoraní - r,ál'adom na skutočnost'. že poštolnéa bankor e náklad1 na
prevod1, ,,i 6^16 r,yššie ako táto suma.

článot< 3

platnost' dohodv

3.1 Táto Dohoda je platná

a účinnáodo dňa

jej podpisu oboma paňnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitúodo dňajej podpisu do 31,12,20],8

,

3.3 Platnosť dobody sa ruší,ak jedrra zo zmluvných stt,ár prestan€ plniť záviizky v zmys|e tejto

dohody. Platnosť dohodv možno zrušii' aj po vzá_jomnej dohoCe oboch zrnluvných strán
s vjpovednou lehotou

i mesiac.

čÉnok4
záverečnéustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uzaívéra v písomnej forme, priěom všetky jej zmeny je možné
uskutočniťlen v písomnej forme.

4.2 Zm]txné shany sa zavin|ú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom

dohody, resp. ním poverenými osobami kedykoťvek počas platrrosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje

v dvoch vyholoveniach, pričom jedno vyhotovenie

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Obec.

V Čadci, dňa:

,/q

l.k/ť

V Rudine, dňa

15,2,2018

r,

PhDr, Janka Bírová
riaditelka Kysuckej knižrice v Čadci

lng. Anna Mičianová
starostka obce Rudina

dostane

