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Dohoda o doplňovaní knižničnych fondov
obecnej kniž ice v roku 2021,

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 125 0220I Čadca
Zastr pená: PhDr. Janka Bírova, riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a
obec: obec korňa
Sídlo: Korňa 5l7 023 21
tčo: 003 14064
Zastítpená štatutárom: p. r.g. Marianna Bebčáková starostka obce
(d'alej len rrZriad'ovatel' knižnice")

2.I

uzatv ár a} nas le duj ricu dohodu :

čtánot< 1
Predmet dohody

Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho nákupu knižniěn ch dokumentov Kysuckou
knižnicou v Cadci pre Obecnri knižrricu v Korni (d'alej len ,,Obecná knižnicď').

Centrálny nrákup knižničn ch dokumentov sa realizuje v srilade s 9 ods. 5 písm. g) Zákona č.
12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona é. 206/2009 Z. z. o mrizeách a galériách
a ochrane predmetov kult rnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov v znení zákona č.38l20l4 Z. z.

článok 2
Financovanie

Zm|uvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

Zriaďovatet knižnice sa zaviizuje, že na nákup knižného fondu pre Obecnri knižnicu, ktoru má
v svojej zriadbvacej pósobnosti, poskytne sumu 300 EUR (slovom: tristo EUR) a tieto finančné
prostriedky prevedie na ričet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 7000481352/8180,
IBAII: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo
prislr chajrice Obecnej knižnici uvedené v pdlohe).

Kysucká knižnica v Čadci sa zavántje, že na zék|ade požiadaviek knihovníka Ob-ecnej knižnice
obstará knižniěné dokumenty, ktoré odborne spracuje avypracuje príslušné katalogizačné
záanamy a knižné lístky.

2.2

1.1

I.2

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezne v Kysuckej knižnici v Čadci prr"
tyžde t v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude ričtovať kripené knižriěné dokurnent}
v nákupn ch cenách, tj. v cenách získan ch od dodávatelbv.

2,4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každ spracovanít knižniěnri jednotku ričtovať manipulačn;
poplatok vO q ške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne nárklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižn ch dokumentov, ako s knižné, katalógové lístky,
administratívne náklady.

,2.5 V prípade, že z finančn; ch prostriedkov poukrázan; ch mestom na nákup knižniěn ch dokumentov,
ostane na írěte ěiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci tuto čiastku presunie do



svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na úěet Zriaďovateí knižrice pri koncoroěnom
zúětovaní, a to vál'adom na skutočnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sú často
vyššie ako táto suma.

čHnot<S
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa jej podpisu oboma partnerslsými stranami.

3.2 Dohoda sauzaťvára na dobu urěitu odo dňajej podpisu do3I.I2.202I.

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zrrrluvných strán prestane p|niť záviizky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody možto zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrnluvných stran
s výpovednou lehotou 1 mešiac;'

čtánot< 4
záverečné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda sa uzaWára v písomnej forme, pričom všetky jej zrneny je možré uskutočniť len
v písomnej forme.

1.2 Zmluvné strany sa zaváanj$ že strpia výkon konroly/auditu/overovania sŮvisiaceho
s predmetom dohody, resp- ním poverenými osobarni kedykofvek pďas plafrrosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnica v_Čadcie-jedno-vyhotovenie dostaneZriadbvateť kniárice.

\r Korni. dňa 3-2-20?|
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PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

štafutár obce


