
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: IJ\,17. novembra 1258,022 01 Čadca
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka Kysuckej knižrice v Čadci
ICO: 36145068
DIČ 2021435625
(ďalej len,,Kysucká knižnica v Čadci")

a

Mesto Kysucké Nové Mesto '

Sídlo: Námestie slobody 94,024 0l Kysucké Nové Mesto
Štatut árny orgán: Ing. Marián Mihal da, primátor
ICO: 003 14099
(ďalej len ,,Mesto")

takto:

čterrok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nákupu knižničn; ch dokumentov
Kysuckou knižnicou v Čadci pre Mestskri knižnicu Kysucké Nové Mesto (ďalej len
,,mestská knižnica").

1.2 Centrálny nákup knižničn ch dokumentov sa realizuje v srilade s 9 ods. 5 písm. g)
zákona č. 12612015 o knižniciach a o znene a doplnení zákona č. 20612009 Z.z.
o mizeách a galériách a ochrane predmetov kultrirnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v zneni zákona č. 38120 I 4 Z.z.

ČHnot< 2
Financovanie

2.1 Mesto sa zavázuje, že na nákup knižného fondu pre mestskri knižnicu, ktorri má v svojej
zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 4.200 EUR (slovom: štyritisíc dvesto euro).

Mesto sa zavázqe, že tieto finaněné prostriedky prevedie na ričet Kysuckej knižnice
v Čadci - štátna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 481352,
do variabilného symbolu vypíše číslo 11, v termínoch do 3I.03.202l - 1.400,- ; do

3I.05.2021- l.400,- a do 3I.08.202I - 1.400,- .

2.2 Kysucká \<rťržrica v Čadci sa zav'ázuje, že na zéklade požiadaviek knihovníka mestskej' knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné

katalo gizaěné záznamy .



2.3 Spracované knihy s dodacím listom si Mestom poverený knihovník prevezne v Kysuckej
knižnici v Čadci prvý íyždeň príslušného mesiaca. Kysucká knižnica v Čadci bude
úětovať kúpené knižničné dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od
dodávateťov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každn spracovanú knižniěnú jednotku účtovať
manipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: nula eur a tridsatpáť centov), aby sa
čiastočne vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných
dokumentov. Manipulačný poplatok bude vyúčtovaný na každom jednotlivom dodacom
liste.

čtárrok 3
Platnost'dohody

3.1 Dohoda nadobrida ričinnosť dňom nasleduj cim po dni jej zverejnenia. Zm\uvné strany
srihlasia s tym, aby cel; obsah tejto zmlur,y bol zverejnen; vo webovom sídle povinnej
osoby, ktorá zmluvu uzavrela.

3.2 Dohoda sauzatvárana dobu určitri do 3112.202l.

3.3 Platnosť tejto dohody móžu zmluvné strany zrušit'písomnou dohodu alebo jednostrannou
vypoved'ou ktorejkol'vek znluvnej strany s vypovednou lehotou l mesiac, ktorá zaéina plyn ť
prv; m dňom mesiaca, ktory nasleduje po doručení vypovede druhej zmluvnej strane.

Clánok 4
záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany sa zavázujil. že strpia q kon kontroly/auditťoverovania srivisiaceho s
predmetom dohody, resp. ním poverenymi osobami kedykoťvek poěas platnosti a
činnosti tejto dohody a poskytnri potrebnri sričinnosť.

4.2'Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch s povahou originálu, pričom jedno
vyhotovenie prevezme Kysucká knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie Mesto.

v čadci dňa ,/!...(....{'!./... V Klryckom Novom Meste dň a:(;.{...,k!/
---__-.-

PhDr.'Janka B írová
riaditefka Kysuckej knižnice v Čadci

halda


