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Obec: Zákopěie

Sídlo: Stred 824,023 lí Zákopěie
\- Ičo:00314358

Zastúpená štatutárom: Ing. Františkom Hažikom

Dohoda o doplňovaní knžničných fondov

obecnej knžnice v roku 2017

Kysucki knižnica v Čadci

Sídlo: Ul, 17. novembra 125802201 Čadca

Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

uzatvárajú nasleduj úcu dohodu:

Článot t

Predmet dohody

l,lPredmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nlákupu knižniěných dokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnú knižricu v Zákopěí (ďalej len ,,Obecrrrái knižnicď').

1.2 Centrálny ná,kup knižniěných dokumentov sa realizuje v sulade s § 9 o<ls. 5 písm. g) zákona ě,

12612015 o knižniciach aoznene a doplnení zákona ě, 206/2009 Z. z. o muzeáph a galeri.ách

a ochrane predmetov kultumej hodnoty a o zrrrerre zikona Slovenskej národnej rady č. 372lí990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona ě.3812014 Z. z.

čÉnox 2

Financovanie

Zmhyné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2,l Obec Zákopčie (ďalej len ,,Obec") sa zavtanje, že na nákup knižného fondu pre Obecnú

knižnicq ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 3(X) EUR (slovom:

Tristo EUR) a tieto finančné prostriedky prevedie na účet Kysuckej knižnice v Čadci -



Štátra pokladňa: 7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do

variabilného symbolu vypíše číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uyedené

v prílohe).

2,2 Kysucká knižnica v Čadci sa zavilzuje, že na zákJade požiadaviek knihovrríka Obecnej

knižrice obstará knižničné dokumenty, ktoré odbome spracuje a r,lipracuje príslušné

katalogizačné zánnamy a knižné lístkry,

2,3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovrrík prevezne v Kysuckej knižnici v Čadci

prvy tyždeí v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovať kúpené knižničné

dokumenty v nrikupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávateíov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovať

manipulačný poplatok vo qiške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpát' Centov), aby sa čiastočne

vyrovnali náklady spojené so ziskavaním a spracovávaním knižných dokumentov.

2.5 V pripade, že z ťtnanóných prostriedkov poukrázaných mestom na nákup knižničných

dokumentov, ostane na úěte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci túto

čiastku presunie do svojich pdjmov a nebude ju poukazovať spať na účet Obce pri

koncoročnom zíčtovani - vál'adom na skutočnosť, že poštovné a bankové náklady na

prevody sú ěasto vyššie ako táto suma,

ČHnok s

Platnosto dohody

3,1 Táto Dohodaje platná a účinná odo dnajej podpisu oboma paňnersloými stranami.

3,2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitu odo dňajej podpisu do 31112.2017

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvných strán prestane plniť závinky v zmysle

telto dohody, Platnost'dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvrrých

strrin s rnýpovednou lehotou 1 mesiac.
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čHnok 4

záverďné ustanovenia

4. l Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, priěom všetky jej zneny je možné

uskutďniť len v písomnej forme.

4.2 Zmhtvné strany sa zaviizujú, že strpia rlikon kontroly/auditr./overovania súvisiaceho

s predmetom dohody, resp. ním poveren]ími osobami kedykoltek počas platnosti tejto

dohody.

4 ,3 Táto dohoda sa podpisuj e v dvoch vyhotoveniach, pričom j edno vyhotovenie dostane

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Obec.
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riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci štatuár obce.


