
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
obecnej knižnice v roku 2a22

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. l7. novembra 1258022 0l Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

a
Obec: Rudina
Sídlo: 023 3I Rudina 442
Ičo: oostlzst
Zastúpená štatutárom: Ing. Anna Mičianová
(ďalej len,,Zriaďovatel' knižnice")

't

uzaŇ ár ajú nasl eduj úcu dohodu :

čbnok 1
Predmet dohody

].1 Predmetom dohody je zabezpeéenie centrálneho nákupu knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecnú knižnicu v Rudine (ďalej len ,,Obecná knižnica").

1.2 Centrálny nákup knižniěných dokumentov sa realizujc vsúIade s § 9 ods. 5 písm. g) zákonaě.
12612015 oknižniciach aozmene ádoplnení zákona ě.20612009 Z. z. omúzeách agalériách
a ochrane predmetov kultúrnej hodno§, a o zrnene zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v z.neni záktsna é.38l20l4 Z. z.

čiánox2
Financovanie

Zmh,lvnéstrany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.1 Zriaďovatel' knižnic e sa zavázuje, že nanákup knižného fondu pre Obecnú knižnicu, ktoru má
v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskfie sumrr 650.- EUR (slovom: Sesťstopáťdesiat EUR) a
tieto finančné prostriedky prevedie na účet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa:
7000481352i8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 7352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uvedené v prílohe).

2.2 Kysuckákližnica v Čadci sa zav?izuje, že na základe požiadaviek knihovníka Obe'cnej knižnice
obstará knižniěné dokumenty, ktoré odborne spracuje avypracuje príslušné katalogizaéné
záznamy a knižné lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prr"ý
tyždeň v mesiaci. Kysucká kniárica v Čadci bude účtovať kúpené knižničné dokumenty
v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávatelbv.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každí spracovanú knižničnú jednotku účtovať mpnipulačný
poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov); aby sa lyrovnali materiálne náklady
spojené so ziskavaním a spracovávaním knižnýoh dokumentov, ako sú knižné, katalógové lístky,
admini stratívne niáklady.

2.5 V prípade, že z finančňých prostriedkov poukázaných mestom na nákup knižničných dokumentov,
ostane na účte ěiastka nižšia ako 1,00 EtrJ\ Kysucká knižnica v Čadci tuto ěiastku presunie do



svojich pdjmov anebude ju poukazovať spáť na íč,et Ziaďovatel' knižnice pri koncoročnom
áčtovaní, a to váladom na skutďnos{ že poštovné a bankové náklady na prevody sú často
vyššie ako tiito suma.

čÉnok3
Plaúnosť dohody

3.1 Táto Dohoda je plafiá a účinná odo dňa jej podpisu oboma partrrerslo.ými stranami.

3.2 Dohodasaluaťvánana dobu určitu odo dňa jej podpisu do31.12.2022.

3.3 Platnosť dohody sa růší, ak jedna zn ariuvných stnín prestaíle plniť zÁvll.zky v znysle tejto
dohody. Platnosť dohody moáto aušiť aj po vájomnej dohode oboch znluvných strán

- s výpovednou lehotou 1 mesiac.

čtánot< l
záverďné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zrreny je možné uskutočniť len
. v písomnej forme.

I.2 Zm|uvné strany sa zavázajú, že strpia qýkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykoltek počas platrrmti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká 15aižnica v Čaaci ajedno vyhotovenie dostane Zňaďovateí knižnice.

V Rudine, dňa24.1.2022

--

riaditelka Kysuckej knižrice v Čadci


