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Dohoda o doplňovaní knřničných fondov
obecnej knžnice v roku 2022

Kysucká lmižnica v Čadci
§ídlo: I.-lT. 17. novembra 1258 O22 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová" riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a
Obec: Zákopéie
Sídlo: Stred 824, 023 Il Záfl<opěie
Ičo: oo:t+:sg
7.astúpená štatutárom: Jan Slaninák, starosta obce
(ďalej len,,Zrtaďovatel' knižnice")

vaf't ár a}ú nasleduj úcu dohodu :

čUnoX r
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeěenie centrflneho nákupu knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecrrú knižnicu v Zál<opéi (ďalej len ,,Obecnáknifoicď').

1.2 CenfráIny nákup knižničných dokumentov 5a 19alizuj6 v súlade s § 9 ods. 5 písm. g) zrákona č,
I26D0I5 o knižniciach a o zínene a doplnení záfl<ona ě. 206/2009 Z. z. o m,tneách a galériách
a ochrane preclmetov kultunrej hodnoty a o zínene zákona Slovenskej narodnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v zrení neskorších predpisov v nÉní zifl<ona ě.38/2014 Z. z.

čtánotr2
Financovanie

Zmhxné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.1 Ziaďovateí knižnice sa zavánlle, že na nrá.kup knižného fondu pre knižnicu, ktoru má
v svojej niaďovacej pósobnosti, poskytne sl;rrrru A2.Q...,. EUR (slovom:v svojej niaďovacej pósobnosti, poskytne slrrtu *9.Q...,. EUR (slovom: .ď.h.*.,UIa,,.,. EUR)
a ťeto finančné prostiedky prevedie na účet Kysuckej lrnižnice v Čadci - Šátna pokladňa:
7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabitného symbolu vypíše
číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uvedené v prilohe).

2.2 Kysackáknižnica v Čadci sa zavázuje, že la zífuJade poáadaviek knihovníka Obecnej knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje pdslušné katatog;začné
zánlamy a knižné lístky.

2,3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník píevezne v Kysuckej kniárici v Čadci prqý
týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude úětovať kupené knižničné dokumenty
v nákupných cenách, tj. v cenrách získaných od dodávateťov.

2.4 Kysúcká knižnica v Čadci bade za každn spracovanú knižničnú jednotku účtovať manipulačný
poplatok vo qiške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokrrrrrentov, ako sú knižré, katalógové lístky,
administatívne náklady.

2.S V plpade, že z ťnalčných prostriedkov poukazaných mestom na nákup lrnižničných dokrrmentov,
ostane na účte čiastka nížšia ako 1,00 EUR, Kysuckáhihlica v Čadci tuto čiastku piesunie do
svojich pfijmov anebude ju poukazovať spáť na účet Ziaďovateí knižnice pri koncoročnom



zúčtovaní, a to vzhl'adom na skutoěnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sú často
vyššie ako táto suma.

čtánok3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a účinná odo dria jej podpizu oboma parbrersla_iani sftanami.

3,2 Dohoda salzatvírana dobu určitu odo dňajej podpisu do31.12,2022 .

3.3 Platrosť dohody sa rŇí, ak jedna zo zm\xných strán prestane plntť závázky v zrrysle tejto
dohody, Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrrluvných strrárr

s v,_ipovednou lehotou 
'-.rr1. .

čkínot< 4
záverečné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda sauzatvirav písomnej forrne, pnčom všetky jej zrneny je možné uskutoěniť len
v písomnej forme.

I.2 Zmhlvné strany sa zavžizljtl, že strpia výkon kontroly/audihr/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním povere,qými osobami kedykoívek počas plafirosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniacb, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knifuica v Čana a jedno vyhotove,lrie dostane Zňaďovďeí kniřnice.

V čadci, dň^, ./.!.,..§,..!.! Lt'

PhDr. Janka Bírová
riaditeíka Kysuckej knižnice v Čadci

Ján Slminák
štahtfo obce


