
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
mestskej knižnice v roku 20l7

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7. novembra 1258 022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. .Tanka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižrrice v Čadci

a

Kultúrne a spoločenskó stredisko
Sídlo: Jašíkova l79.023 54 Turzovka
Ičo: 00l45254
Zastúpená štatutárom: Darina Bajáková, riaditel'ka

uzaív ár ajú nasl eduj úcu d ol-rod u :

článok t
Predmet dohody

1.1 Predmetom do|rody je zabezpeěenie centrálnelro rrákupu knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Mestskú knižl)icu TURZovKA (d'alej len,,Mestská knižnica").

l ] Centrálnr nákLrp knižničn(ch doktlnle]ltov sa realizLtje v súlade s § 9 ods, 5 pisnl. g) zákona é,

12612015 o knižniciach a o zmene a doplneni zákona č. 206i2009 Z. z. o llúzeácll a ga|ériách

a oclrrane prednletov kLlItúrnej hodnoty a o znrene zákona Slovenskej národnej rady ě. 312l1990
Zb. o priestupkoclr v zrení neskorších predpisov v zreni zákona ě.38l20l4 Z. z.

článok 2
Financovanie

Zmluvné strany sa dolrodli na nasledovnonr postupe:

Organizácia Kultúrrre a spoločenské stledisko (ďalej len ..Organizácia") sa zavázuje, že na

nákup knižnélro fondu pre Mestskú knižnicu, ktorťr má v svojej zriaďovac-ej pósobrrosti.

poskytne sur-l-ru 2500,- EUR (slovom: dvetisíc pát'sto EUR) a tieto firrančné prostriedky
prevedie na účet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 7000,18l352/8l80, IBAN:
SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo
prislúchajúce Mestskej knžnici uvedené v prilohe).

Kysucká krrižnica v Čadci sa zavázuje, že na základ,e požiadaviek knihovrríka Mestskej
knižnice obstará kližrričné dokumenty. ktoré odbome spracuje a vypracuje príslušné
katalogizačné záznamy a knižné lístky.

Spracované knihy s dodacím listonr si knilrovník prevezl)]e v Kysuckej knižnici v Čadci
prvý týždeli v mesiaci. Kysucká knižriica v Čadci bude účtovat' kúpené knižničné
dokumenty v nákupných cenáclr, tj. v cenách ziskaných od dodávatel'ov.

2.1

2.2



/

2.4

2.5

Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jedrrotku účtovat'
nranipulačný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovonr: tridsaťpáť Centov), aby sa čiastočne
vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov.

V prípade, že z finančných prostriedkov poukázaných mestom na nákup knižničných
dokumentov, ostane na účte čiastka rrižšia ako 1,00 EUR, Kysucká krrižnica v Čadci túto

čiastku presunie do svojich prijmov a nebude ju poukazovat' spáť na účet Organizácie pri
koncoročnom zúčtovaní - vzhl'adom na skutočnost'. že poštovné a bankové riáklady rra

prevody sú často vyššie ako táto suma.

článot 3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohodaje platná a účinná odo dňajej podpisu oboma partnerskými strananri.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 31,12.2017 .

3,3 Platrrost' dohody sa rLrší, ak jedna zo zmluvnýclr strán prestalle plniť závázky v zrnysle tejto

dohody, Platnost' dohody možtro zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvtrýclr strán s

výpovednou lelrotou l mesiac.

Clánok -l

zár,erečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je nrožné
uskutočnit' len v pisomnej forme.

4.2 Zmluvné strany sa zavázujú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom dohody, resp. nim poverenýrni osobami kedykoťvek počas platnosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vl,hotoveniach. pričorrr jedno vylroto'venie dostane

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotol,enie dostane Orgarrizácie.

V Turzol ke. dňa 25. 5. 20l 7

riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci riaditel'ka kass v Turzovke


