
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
obecnej knižnice v roku 2021

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul I7. novembra l25 022 0l Čadca
Zastúpená: PhDr. anka Bírová, riaditelka Kysuckej kni rice v Čadci

Obec: Rudina
Sídlo: 023 3I Rudina 442
lČo:003 1425t
Zastilpená štatutárom: rng. Anna Mičianová
(d'alej len r,,Zriad'ovatel' knižnice")

nasledujťrcu dohodu:

Čtenok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho nákupu knižničn ch dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecn knižnicu v Rudine (d'alej len ,,Obecná knižnica").

1.2 Centrálny nákup knižniěn;ch dokumentov sa realizuje vsrilade s 9 ods. 5 písm. g) zakona č.
12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona ě. 20612009 Z. z. o mirzeách a $lériách
a ochrane predmetov kultírrnej hodnoty a o zmene zá <ona Slovenskej národnej rady č. 372lL990
Zb. o priestrrpkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona é.38/2014 Z. z.

čHnok 2
Financovanie

Zmlavné strany sa dohodli na nasledovnon postupe:

2.1 Zriaďovateí knižnice sa zav'ázuje, že na nákup knižného fondu pre Obecnri knižnicu, ktoru rná
v svojej zriaďovacej pósobnosti, poslgrtne sumu 600,- EUR (slovom: Sesťsto EUR) a tieto
finančné prostriedky prevedie na ričet Kysuokej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa:
7000481352/8180,IBANI: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislr chaj ce Obecnej knižnici uvedené v pdlohe).

Kysucká knižnica v Čadci sa zavinlje, že na zil<lade požiadaviek knihovníka Obgcnej knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré cldborne spracuje a vypracrrje príslušné katalogizaěné
zánnamy a knižné l ístky.

?.5 Y prípade, že z ťtnančn; ch prostriedkov poukázanych rnostom na
ostane na ričte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica

uznŇárajť1

2.2

2,3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prv
ť ždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude riětovať k pené knižničné dokumenty
v nákupn ch cenách, tj. v cenách získanl ch od dodávatel'ov,

2.4 KysuckáV,nižnica vČadci bude za kažÁtt spracovani knižniěnri jednotku irětovať manipulačn;
poplatok vo,v ške: 0,35 EUR (slovom: tridsat'páť Centov), aby sa vyrovnali materiálne náklady
spojené so získavanínr a spracovávaním k:rižn ch dokumentov, ako s knižné, katalógové lístky,
administratívne rráklady :

náJ<up knižničnych dokumentov,
v Cadci tťrto čiastku presunie do



svojich pdjmov anebude ju poukazovať spáť na účet Zriaďovateí knižnice pri koncoroěnom
ziětovaní, a to vál'adom na skutočnosť, že poštovné a bankové nráklady na prevody sú ěasto
vyššie ako táto suma,

Clánok 3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a riěinná odo dňa jej podpisu oboma parfirers\ mi stranami.

3.2 Dohoda sauzafuára na dobu určitu odo dňa jej podpisu do 31.12.202I.

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo znluvnych strrán prestane plniť záviizky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrnluvn ch strán
s q povednou lehotou l mesi4c.

článot 4
záverečné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda sauzafuára v písomnej forme. pričom všetky jej zmeny je možné uskutočniť len
v písomnej forme.

1.2 Zmluvné strany sa zavžizuj , že strpia q kon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním poverenymi osobami kedykol'vek počas platnosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, priěom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnicav__Čadci a jedno vyhotovenie d,ostane', ZÁad?ovafetrlmižrtie*---

V Cadci, dňa: V Rudine. dňa 28.1 .202l

PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej kn ižnice v Čadci

/ / /,,n/l, fo ll1r *


