
Dohoda o doplňovaní knřničných fo4dov
obecnej k rižni.e v roku ...(?-?.!

Kysucká lmřnica v Čadci
Sídlo: Ul, 17. novembra 1258 022 01 Čadca
Zashúpená: PhDr. Janka Bírovrá, riaditel'ka Kysuckej kniárice v Čadci
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uzatvrárajú nasledujúcu dohodu:

čtánot< 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie cenfiiílpeho nákupu kniáričných dokumentov Kysuckou
knižnicouv Čadci pre Obecnú knžnicu ..(...atE*.!Y.aH..,... (ďalej len,,Obecná}<nižnicď').

1.2 Cerftáůny nrákup knifuičných dokumentov sa realizuje v sulade s § 9 ods, 5 písm. g) zllkona č.
12612015 oknifuiciach ao7,Ťnene adoplnení zál<ona ě. 20612009 Z. z. omrúzeár,Jn agalertárch
a ochrane predmetov kultumej hodnoty a o anene zá/r.ona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení ziikona ě.38l20I4 Z. z.

čtánoIiZ
Financovanie

Zmluvné sffany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.| ákup pre
sumu (slo
účet ice

7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 4E 1352 (do variabilného symbolu yypíše
číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uvedené v prilohe).

2.2 Kysttckáknižnica v Čadci sa zaviintje, že na zákJadepoáadaviek knihovníka Obecnej knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje pdslušrré katalogizačné
zénnamy aknifué lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník píeveane v Kysuckej knižnici u Čadci prvY
rýždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovať kupené knižničné dokumenty
v niákupných cenác\ tj. v cenách získaných od dodávatel'ov.

2,4 Kysuóká knř.nica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovať manipulačný
poplatok vo qýške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiáne náklady
spojené so získavaním a spracovávaúm knižných dokumentov, ako sú knižné, katalógové lístky,
administratívne náklady.

2.5 V pdpade, že zfinančných prostriedkov poukrázaných mestom na nrákup knižničných dokumentov,
ostane na účte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Cadci tuto čiastku presunie do



/

svojich pdjmov a nebude ju poukazovať spáť na čet Ztiaďovatet knižnice pri koncoročnom
ztiČtovanÍ, a to váťadom na skutočnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sťr často
vyššie ako táto suma.

čÉnot<3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a ťrčinná odo dňa jej podpisu oboma partrrerslo_ mi stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvá.ra na dobu rnčihi odo dňa jej podpisu do 3 1. 12.20..,, .

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zrn7uln,ch strán prestane plntť záviizfu v zrrrysle tejto
dohody. Platrrosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrnluvq ch sftrán
s v povednou lehotou 1 mesiac.

čHnotr4
záverečné ustanovenia

1 . 1 Táto Dohoda sa uz,atvira v písomnej forme, pričom všetky jej zrnerry je možné uskutočniť len
v písomnej forrne.

l.ZZmluvné strany sa zavllzujil, že strpia v.kon kontroly/audituiorr".olrulia srivisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním povererr; mi osobami kedykoťvek počas platnosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpizuje v dvoch vyhotoveniach, pričorn jedno vyhotovenie dostane
Kysucká kniárica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Ziaďovateí knižnice.

PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej kniárice v Čadci


