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Dohoda o doptňovaní knižničnych fondov

obecnej knižnice v roku 2020

Kysucká knižnica v Cadci

Sídlo: UL.17, novembra 1258 022 0l Čadca

Zast ryená: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Obec: RUDINA

Sídlo: RIJDNA 442

lČo:003 t4251

Zast tpená štatutárom: ING. AI\1\A MIČhXOVÁ

uzatvárajri nasleduj cu dohodu:

Clánok 1

Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho nákupu knižničn;ch dokumentov Kysuckou

knižricou v Čadci pre Obecn knižnicu v Rudine (d'alej len ,,Obecná knižnica").

I.2Centrálny nákup knižničn ch dokumentov sa realizuje vsrilade s 9 ods. 5 písm. g) zákona č.

12612015 oknižniciach aozmene adoplnení zákona é.20612009 Z. z. o m zeách agalériách

a ochrane predmetov kult rnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona ě,38l20l4 Z. z.

Clánok2

Financovanie

Zmluvlté strany sa dohoclli na nasledovnom postupe:

2.1 Obec RUDINA (ďalei len ,,Obec") sa zalázuje, že na nákup knižného fondu.pre Obecnri

knižnicu, ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 600.- EUR (slovom:

Šesťsto EUR) a tieto ťrnančné prostriedky prevedie na čet Kysuckej knižnice v Čadci -
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Státrra pokladňa: 7000481352/8180, IBAN; SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do

variabilného symbolu vypíše číslo prislr[chajlice Obecnej knižnici uvedené

v prílohe).

2.2 Kysucká knižnica v Čadci sa zavázlje, že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej

knižnice obstará knižničné dokur4enty, ktoré odbome spracuje a vypracuje príslušné

katalogizač né záznamy a knižné lisiky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci

prvy tyždeň v mesiaci. Kysucká knižnica r, Čadci bude ričtovať kriperré knižničné

dokument5,v nákupnych cenách, tj, v cenách získan;fch od dodávateťov.

2.4 Kl,sucká knižnica r,Čadci bude za každ spracovan knižničnu jednotku ťrčtol at'

manipulačni poplatok vo r-r,ške: 0.j5 EUR (slovom: tridsaťpáť Centor,). ab1 sa t'iastočne

vvror-nali nákladl, spojené so ziskavaním a spractrr ár aním knižny ch dt. kumenttrr,.

2.5 Y prípade, že z ťtnwtčn ch prostriedkov poukázan ch mestom na nákup knižniěn ch

dokumentot:. ostane na čte čiastka nižšia ako 1.00 EUR. Kl,sucká knižnica r, Čadci trito

čiastku presunie do svojich prrjmor anebude ju poukazo\at'spát'na učet Ohce pri

koncoročnom zričtovaní - r,zhfadom na skutočnost'. že poštor né a bankor é nákladr na

prevody sri často r,l,ššie ako táto suma.

Clánok 3

Platnost' dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnersk; mi stranami.

3.2 Dohoda sauzatvžnana dobu určitri odo dňa jej podpisu do 3I.12.2020.

3,3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvnych strán prestane plniť záv'azky v zmysle tejto

dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvnych strán

s q povednou lehotou l mesiac. í 4
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Clánok 4

záverečné ustanovenia
r}

4.I Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky

uskutočniť len v písomnej forme.

zmeny je moŽné

4.2 Zmluvné strany sa zavázujit že strpia v kon kontroly/audittr/overovania srivisiaceho

s predmetom dohody, resp. ním poveren; mi osobami kedykolŤek počas platnosti tejto

dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Obec.

V čadci, dňa: .!.!:..!:.*^ V Rudine, dňa 31.1.2020

\

PhDr. Janka tJlrova

riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

lng. Anna Mtětanová

starostka obce
l)


