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Dohoda o doplňovani knižničných fondov
mestskej knižnice v roku 20l8

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l 7. novembra 1258 022 0l Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Birová, riaditel'ka Kysuckej knižni

A

Mesto Kysucké Nové Mesto
Sídlo: Námestie slobody 94. 024 01 Kysucké Ncvé Mesto
Ičo:003l4099
Zastúpené primátorom: Ing, Ján Hartel, primátor mesta

uzaív ár alú nasleduj úcu dohodu :

Článok 1
Predmet <lohody

1.1 Predmetom dohod1, je zabezpečenie centrálneho nákupu knižničných dokumentov
kysuckou knižnicou v Čadci pre Mestskú knižnicu kl"sucké Nové Mesto (d'alej mestská
knižnica).

1.2 Centrálny nákup knižničných dokumentor,, sa realizuje vsúlade s § 9 ods.5 písnt. g)
zákona č. 12612015 o knižniciach a o zrnene a doplnení zákona č. 20612009 Z. z.
o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúmej hodnot1, a o znrene zákona
Slovenskej národnej rady č, 372l1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 3812014 Z. z.

Clánok 2
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

Mesto sa zavázule, že na nákup knižného íbndu pre mestskú knižnicu, ktorú má v svojej
zriad'ovacej pósobnosti, poskytne sumu 3 900 EUR (slovom: tritisic devát'sto euro),
Mesto sa zavázuje, že tieto finančné prostriedky prevedie na účet Kysuckej knižnice
v Čadci - štátna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352,
do variabilného symbolu vypíše číslo ll, v termínoch do 31.03.20l8 - 1.300,- €; do
31.05,20l8 1.300.-€ ado 31,08.2018- 1.300,-€

Kysucká knižnica v Čadci sa zavázuje, že la zák\ade požiadaviek knihovníka mestskej
knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odbome spracuje a vypracuje príslušné
katalogizačné záznamy.

Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme l, Kysuckej knižnici v Čadci
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prvý týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovať kúpené knižničné
dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenár;h získaných od dodávatefov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovať
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsat'pát' centov), aby sa čiastočne
vyrovnali náklady spojené so ziskavaním a spracovávaním knižných dokumentov.
Manipulačný poplatok bude vyúčtovaný na každom dodacom liste.

článok 3
Platnost' dohody

3.1 Dohoda nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, po podpisaní
oboch zúčastnených strán. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby celý obsah tejto zmluvy bol
zverejnený vo webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzawela.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 31.12.20l8.

3.3 Platnost' dohody sa ruši, ak jedna zo zmluvných strán prestane plnií' závázky v zmys|e tejto

dohody. Platnosť dohody možno zrušit' aj po vzájomnej dohode oboch znluvných strán s

výpovednou lehotou l mesiac.

článok 4
záverečné ustanovenia

4,1 Táío Dohoda sa uzaívára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možné uskutočnit'
len v pisomnej íbrme.

4.2 Zmluvné strany sa zavázqú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
spredmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykol'vek počas platnosti tejto
dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhot,cveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Mesto.

PhDr. Janka Birová
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

V Kysuckom Novom Meste. dňa 15.2.2018

lng, Ján |lartel
prinrátor mesta
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