
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov verejnej knižnice

z verejných finančných 
"a"o1orop;:ffili}ch Fondom na podporu umenia

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: UL 17. novembra 1258 022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

obec: obec korňa
Sídlo: Korňa 5I7 023 21 Korňa
rčo: oo:tnool
Zastúpené štatutárom: In§. Marianna Bebčáková starostka obce
(d'alej |en rrZriad'ovatel' knižnice")

lzatv ár ajú nas leduj úcu dohodu :

čHnok 1
Predmet dohody

4.1 Predmetom dohody je zabezpeéenie centrálneho dopíňania knižničných fondov Obecnej knižnice
v Korni (ďalej len ,,Obecná knižrrica") Kysuckou knižnicou v Čadci.

4.2 Centrálne dopiňanie knižničných fondov Obecnej knižnice sa realizuje v sťrlade s § 9 ods. 5 písm.
g) zákona ě. 12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona é. 20612009 Z, z. o múzeách
a galériách a oclrrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38l20I4 Z. z. (d'aIej
len ,,zákon o knižniciach")

článok 2
Spdsob a postup nákupu knižničného fondu a íinancovanie akvizície

Zmluvné strany sa dolrodli na nasledovnom postupe:

2.1 Zriad'ovatel' knižnice sa zavázuje, že verejné finančné zdroje poskytnuté Fondom na podporu
umenia na akvizíciu pre Obecnťr knižnicu vo výške 1.000 EUR (slovom: Tisíc EUR) použije
v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-514-05481 s využitím služieb
centrálneho doplňovania knižničnýclr fondov, ato vo výške 1.120 EUR (slovom: Tisíc sto
dvadsať EUR).

2.2 Zriad'ovatel'knižnice si finaněné zdroje poukázané Fondom na podporu umenia na akvizíciu pre
knižnicu ponechá na vlastnom bankovom účte a bude sám uhrádzať fakturované knižničné
dokumenty, ktoré brrdú vybrané knihovníčkou Kysuckej knižnice v Čadci na základe požiadaviek
knihovníčky Obecnej knižnice.

2.3 Knižniělré dokumenty budú fakturované na adresu prijímatelbvi dotácie od FPU - Zriaďovateťovi
knižrrice dodávatel'om knižničných dokumentov. Kysucká knižnica v Čadci ponechá kópiu faktúry
a nakúperré knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a pre Obecnú knižnicu každú knižničný
d oku men t vy bav í k rr i žn ý m l í stkom, katalo gizaěný m záznamo m,



2.4 Každý knižrričný dokument vybaví nálepkou - štítkom s nápisom potrebným na publicitu
vyžadujúcu Fond na podporu umenia (,,Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia").

2.5 Spracované knihy si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prvý ťýždeň v mesiaci.

2.6 Kysucká knižnica v Čadci bude za každí spracovanú knižničnú jednotku účtovať manipulačný
poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsat'páť Centov), aby sa čiastočne lyrovnali náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov, ako sú knižné, katalógové lístky,
admirristratívne rráklady. Zriad'ovatel' knižnice po ukončení realizácie centrálneho doplňovania
Obecnej knižnice poukáže na účet Kysuckej knižnice v Čadci _ Štátna pokladňa:
7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
Číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uvedené v prílohe) manipulačný poplatok vo výške 0,35
EUR za kaŽdý nakúpený spracovaný knižničný dokument podl'a dodacieho listu.

Clánok 3
Platnost' dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnersk; mi stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na
musia byt' vysporiadané

3.3 Platnost' dohody sa ruší,
y zmysle tejto dohody.

dobu určitťr odo dňa jej podpisu do 15.12.2021. Do tejto doby
všetky závázky a povinnosti oboch zmluvnych strán.

\/

ak j edna zo zmluvnych strán prestane plnít' závázky a povinnosti

3.4 Platnosť dohody možno zrušiť aJ po vzájomnej dohode oboch zmluvn}ch strán
s qfpovednou lehotou 1 mesiac a vysporiadaním si závázkov.

Clánok 4
záverečné ustanovenia

4.] Táto Dolroda sauzaívára v písomrrej forme, pričom všetky jej zmeny je možné uskutočniť len v
písomne_i fotme.

4.2 Zmluvné strany sa zavázují, že strpia q kon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho s predmetom
dolrody. resp. nirni poveren mi osobami kedykol'vek počas platnosti tejto dohody. ,

4.3 Táto dohod.a sa podpisuje v dvoch vylrotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane Kysucká
knižnica v Čadci a jedno vylrotovenie dostane Zriad'ovate|knižnice.

V Korni dňa 10 .8.202I

-----.-

PhDr. Janka Bírová
riaditel'ka Kysuckej knižrrice v Čadci

štatutárny zástupca obec


