
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
mestskej knižnice v roku 2017

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7. novembra 1258 022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Birová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Mesto Kysucké Nové Mesto
Sidlo: Námestie slobodv 94. 024 0l Kvsucké Nor é Mesto
lCO: 003l4099
Zastúpené primátorom: Ing. Ján Haňel, primátor mesta

uzatvárajú nasledujúcu dohodu:

článok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie centráIneho nákupu knižničných dokumentov
Kysuckou knižnicou v Čadci pre Mestskú knižnicu Kysucké Nové Mesto (ďalej mestská
knižnica).

1.2 Centrálny nákup knižničných dokumentov sa realizuje v súlade s § 9 ods. 5 písm. g)
zákona č. 12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 20612009 Z. z.
o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúmej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 37211,990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v zneni zákona č, 3812014 Z. z,

2.1

článok 2
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

Mesto sa zavázuje, že na nákup knižného ťondu pre mestskú knižnicu, ktorú má v svoj ej

zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 3 900 EUR (slovom: tdtisic devát'sto euro).
Mesto sa zavázuje, že tieto finančné prostriedky prevedie na účet Kysuckej knižnice
v Čadci - štátnapokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352,
do variabilného symbolu vypíše číslo 11, v termínoch do 31.03.2017 - 1.300,- €; do
31.05.2017 - 1.300,- € a do 31.08.2017 - 1.300,- €,

Kysucká knižnica v Čadci sa zavázuje, že na základe požiadaviek knihovníka mestskej
knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odbome spracuje a vypracuje príslušné
katalogizačné záznamy.
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2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci



prvý týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovat' kúpené knižničné
dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávatel'ov.

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

Clánok 3
Platnosť dohody

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

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňajej podpisu do 31.12.2017.

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvných strán prestane plnit' závázky v zmysle tejto
dohody, P|atnosť dohody možno zrušiť aj po vzájornnej dohode oboch zmluvných str,án s

výpovednou lehotou l rnesiac.

článok 4
záverečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uzatvéLía v písomnej íbrme, pričom všetky jej zmeny je možné
uskutočnit' len v písomnej forme,

4.2 Zmluvné strany sa zavázujú. že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykol'vek poěas platnosti tejlo
dohody.

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

V Kl suckom Nor om !íeste. dňa l 7. I .]01 7

PhDr. Janka Bíror,á
riaditel'ka Kysuckej knižnice l, Čadci

tng. Ján Hartel
primátor mesta


