
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
uzavretá medzi zmluvnými stranami :

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci
ICO: 36145068
DIČ 2021435625
(ďalej len,,Kysucká knižrica v Čadci")

a

Mesto Kysucké Nové Mesto "

Sídlo: Námestie slobody 94,024 0l Kysucké Nové Mesto
Štatut árny orgán: Ing. Marián Mih alda, primátor
ICO: 003 14099
(ďalej len ,,Mesto")

takto:

čHnok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nákupu knižničn; ch dokumentov
Kysuckou knižnicou v Čadci pre Mestskri knižnicu Kyzucké Nové Mesto (ďalej len
,,mestská knižnica").

1.2 Centrá|ny niákup knižničn ch dokumentov sa realízuje v srilade s 9 ods. 5 písm. g)
zákona č. 12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 20612009 Z.z.
o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultrirnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení zákonaě.38l20I4 Z.z.

Clánok 2
Financovanie

2.1 Mesto sa zavázuje, že na nrákup knižného fondu pre mestskri knižnicu, ktoru má v svojej
zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 4.200 EUR (slovom: štyritisíc dvesto euro).
Mesto sa zav'ánuje, že tieto finančné prostriedky prevedie na ričet Kysuckej knižnice
v Čadci - štátna pokladňa: 700048135218180,IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 481352,
do i,ariabilného symbolu lypíše číslo 11, v termínoch do 3I.03.2020 - 1.400,- ; do
31.05.2020 - 1.400,- a do 3I.08.2020 - 1.400,- .

2.2 Kysuckáknižnica v Čadci sa zav'ázlsje, že na základe požiadaviek knihovníka mestskej' knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné
katalo gizaěné záznamy .



2.3 Spracované knihy s dodacím listom si Mestom poverený knihovník prevezme v Kysuckej
knižnici v Čadci pwý týždeň príslušného mesiaca. Kysucká knižnica v Čadci bude
účtovať kúpené knižničné dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od
dodávateťov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovať
manipulaěný poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: nula eur a tridsatpáť centov), aby sa
čiastočne vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných
dokumentov. Manipulačný poplatok bude vyúčtovaný na každom jednotlivom dodacom
liste.

Clánok 3
Platnost' dohody

3.1 Dohoda nadobrida ričinnost' dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany
srihlasia s tym, aby cel;f obsah tejto zmluvy bol zverejnen; vo webovom sídle povinnej
osoby, ktorá zmluvu uzavrela.

3,2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitu do 31.12.2020.

3,3 Platnost'tejto dohodl,móžu zmluvné stran},zrušit'písomnou dohodu alebo jednostrannou
rjpoved'ou ktorejkol'vek zmlulnej stran} s ry,povednou lehotou 1 mesiac, ktorá začina plynrit'
prvym dňom mesiaca, ktory nasleduje po doručení q povede druhej zmluvnej strane.

Clánok 4
záverečné ustanovenia

4.I Zm|uvné strany sa zavázuj . že strpia r,, kon kontroly,/auditu/overovania srivisiaceho s
predmetom dohod1,, resp, ním poverenÝmi osobami kedykol'vek počas platnosti a
ričinnosti tejto dohody a posk,l-tnu potrebnri s činnost'.

4.2Táro dohoda je vyhotovená r, dvoch exemplároch spovahou originálu, pričom jedno
vyhotovenie prevezme Kvsucká knižnica r-Čadci a jedno vyhotovenie Mesto.

\r K}-suckom Novom Meste dňa:


