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Dohoda o doplňovaní knižničn ch fondov
obecnej knižnice v roku 2021,

Kysuck{ knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra t258 022 01 Čadca
Zastripená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

a
obec: olešná
Sídlo: Olešná č. 493,023 52 Olešná
tČo: 00 3t4161
Zastútpená štatutárom: Štefan Cudrák - starosta obce
(ďalej len rrZriad'ovatel' knižnice")

2.I

uzatv áraj nasledujťrcu dohodu:

čtánot< 1
Predmet dohody

Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho niákupu knižniěn; ch dokumentov Kysuckou
knižnicou v Cadci pre Obecnír knižnicu Olešná (ďalej len,,Obecná knižnicď').

Centrálny nrákup knižničn}ch dokumentov sa realizuje v srilade s 9 ods. 5 písrn. g) zakona č.
12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona ě. 20612009 Z. z.' o mizeách a galériách
a ochrane predmetov kulturnej hodnoty a o zmene zékona Slovenskej nrárodnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona ě.38l20I4 Z. z.

čHnok 2
Financovanie

Zm|uvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

Zriaďovatet knižnice sa zavázuje, že na nákup knižného fondu pre Obecnri knižnicu, ktoru má
v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 2.000,-- EUR (slovom: dvetisíc EUR) a tieto
finančné prostriedky prevedie na ričet Kysuckej knižnice v Čadci - Štratna pokladňa:
7000481352/8180, IBAII: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíŠe
číslo prislr chajrrice Obecnej knižnici uvedené v prílohe).

Kysucká knižnica v Čadci sa zav'áztlje, že na základe požiadaviek knihovníka Obtcnej knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje avypracuje príslušné katalogizaéné
zánnarrty a knižné lístky.

2.2

1.1

1.2

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezíne v Kysuckej knižnici v Čadci prv
tyždeň v mesiaci, Kysucká knižnica v Čadci bude ričtovať kripené knižničné dokumenty
v nákupn; ch cenách, tj. v cenách získaq ch od dodávatel'ov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bade za každri spracovan knižniěnri jednotku riětovať manipulačn;
poplatok vo q ške: 0,35 EUR (slovom: hidsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižn ch dokumentov, ako s knižné, katalógové lístky,
administratívne nráklady.

2.5 V pdpade, že z finaněn ch prostriedkov poukázanych mestom na nákup knižničn ch dokumentov,
ostane na ričte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci tuto ěiastku presunie do



svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na ťrěet Zriaďovateí knižnice pri koncoročnom
zitětovani, a to vál'adom na skutoěnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sri často
vyššie ako táto suma.

čHnok3
Platnost'dohody

3.I Táto Dohoda je platná a riěinná odo dňa jej podpisu oboma partners mi stranami.

3.2 Dohoda salzaťtára na dobu určitír odo dňa jej podpisu do 3L12.2021 ,

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo miuvnych strán prestane plniť závžizky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvn; ch stnán
s q povednou lehotou 1 mesjac. .

Clánok 4
závereéné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda salzafuárav písomnej forme, pričom všetky jej nrleny je možné uskutoěniť len
v písomnej forme.

1.2 Zmluvné strany sa zav'dzu} ., že strpia v,_ kon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním poveren; mi osobami kedykolVek počas platrmsti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa pojlpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnica v Cadci a jedno vyhotovenie dostane Zriaďovateí knižnice.
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V čadci, dňa, .!:....ť....{.,!./
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PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci
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šťef,an cudrák - starosta obce


