
Dohoda o doplňovaní knižničnych fondov

obecnej kn ižn lce v roku .*ilA?.

Kysucká knižnica v Cadci

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258 022 0l Čadca

Zastripená: PhDr, Janka Bíror,á. riaditel"ka Kysuckej knižnice v Čadci

Obec:

Sídlo:

HW|, 
a

ňqur o' 60t o43í ftlbť/
tčo: 00s/t/,tg
zast penáštatutárom , P|PT/ť ryU/2/ ,,ilamard7

uzatváraj u nasleduj ucu dohoclu:

ČHnok l
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie centrálnelro nákupu knižničnych dokumentov Kl,suckou

knižnicou v Čadci pre obecnrlr knižnicu .|.....l/i{O.rE...... (d'alej len,.Obecná knižnica").

1.2 Centrálny nákup knižničnych dokumentov sa realizuje v sulade s 9 ods, 5 písrrr. g) zákona č.

|2612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 20612009 Z. z, o muzeáBh a galériách

aochrane predmetov kult rnej hodnoty aozlnene zákona Slovenskej národne.j rad1 č, 372l1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisol v ztrení zákona č.38l20l4 Z. z.

Čtáno k 2

Financovanie

Zmluvné stran}, sa dohodli na nasledovnom postupe:

,2,1 obec ...............,,rÍ.KO.ť.,.,.. (d'ale,i len ..obec" ) sa zavázuie. že na nákup

knižného fondu pre Obecnu knižnicu. ktorri má v svojej zriaďovace.i pósobrrosti, poskytne

,r^, ..,!!,!...... EUR (slovom: 0_í.eftÍh. ELJR) a tieto finančné prostriedky

l



prevedie na učet Ky"suckej knižnice r, Čadci

SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352

prislrichajrice Obecnej knižnici uvedené v

Státrra pokladňa: 700048l352/8l 80, IBAN:

(do variabilného s},mbolu v_vpíše číslo

prílohe).

)") K1,,sucká knižnica v Cadci sa zavázuje , že na

knižnice obstará knižničné dokument1,, ktoré

katalo gizačné záznam_y a krrižné lístky,.

zák|ade požiadaviek knihov,níka Obecrrei

odborne spracuje a vypracQie príslušné

2.3 Spracované knihy s dodacím'listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici r, Čadci

prv] t] ždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude čtovat' kupené knižničné

dokumenty v nákupn;y'ch cenách. tj. v cenách získanych od dodávatel'ov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovan knižničnri jednotku ťrčtovat'

manipulačn; poplatok vo vyške: 0.35 EUR (slovom: tridsat'pát'Centov). aby sa čiastočne

vyrovnali náklady spojené so ziskav,aním a spracovávanínr knižnych dokumentov.

:.-i V pnpejc. žc z ilncirčill;n prJ:iiicjltr\ poukJz.in.rch nl.,sl.,trtl na ri.ikr:p krrižnir-*nlch

dokumentov. ostane na ričte čiastka nižšia ako 1.00 EUR. Kysucká knižnica l, Čadci tuto

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude jtr poukazovat' spát' na ričet Obce pri

koncoročnom zričtovaní - vzhl'adonl na skutočnost'. že poštovné a bankové náklady na

prevody sri často lyššie ako táto suma,

Clánok 3

Platno t' dohody,

3.1 Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa je.i podpisu oboma partnerskymi stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitri odo dňa iei podpisu do 3 l .12.2

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvnyich strárt prestane plnit' z,ál,ázky v zrnysle te.ito

dohody. Platnosť dolrody možno zrušiť a.i po vzájomne.i dohode oboch zmluvnych strárr

s vypovednou lehotou l rnesiac. .

?



čHnok 4

záverečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uza[vára v písomnej forme, pričom všetky

uskutoěniť len v písomnej forme.

zmeny je možné

4.2 Zmluvné strany sa zaván$i; že strpia q kon kontroly/auditrr/overovania srivisiaceho

s predmetom dohody, resp. ním poveren}mi osobami kedykolŤek počas platnosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane

Kysucká knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Obec.

V Čadci, dňa:
2ď,/ ^ žGjg

; PhDr. Janka Bírová

riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci lD


