
Dohodaodoplňovaník ov
obecnej knižnice v

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: UI. l7. novembra12580220I Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

€",r". Ln-l

uzatvárajú nasledújúcu dohodu:

článok 1' Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody'je zabezpečenie centrálneho nii.kupu knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecnú'knižnicu ť..Z:-..r:.*!.v..a.l::l,..... (ďalej len ,,obecná knižnicď').

1,2 Centrálny nakup kniáričných dokumentov sa realizuje vsúlade s § 9 ods.5 písm. g) ákona č.
12612015 oknižniciach aozmene adoplnení zákona č.206l2a09 Z. z. omúzeách aga\ériách
a ochrane predmetov kulturnej hodnory a o zmene zákona Slovenskej nr{rodnej rady č, 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona ě,38l20l4 Z. z.

článok 2
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2,1 Zriad'ovatel' knižrrice sa zavázt{e, že na nákup kr íbndu pre
v svojej zriad'ovacej pósobnosti. poskyhre sutnuZ , EIJR (slt
a tíeto íjnanóné prostriedky preved,ie na účet Kysrrcke.i knižnice v
7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislúchajúce Obecnej knižnici uvedené v pdlohe).

2.2 Kysucká knižnica v Čadci sa zavázuje, že na áklade požiadaviek knihovníka Obecnéj knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné katalogizačné
z,áznamy a knižné lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezne v Kysuckej knižnici v Čadci prvý
týždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovať kúpené knižničné dokumint}
v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávatel'ov.

Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovanťr knižničnú jednotku účtovať manipulačný
poplatok vo výške; 0,35 EUR (slovom: tridsat'pát'Centov), aby sa vyrovnali materiálne riáklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov, ako sú knižné, katalógové lístky,
administratívne náklady,

V prípade, že z finančných prostriedkov poukázaných mestom na nákup knižničných dokumentov,
ostane na úěte čiastka riižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica vČadci tuto čiastku presunie do
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25

ů knižnic
,t*. l,ru/t



3.1

3,2

J.J

:

svojich Pdjmov a nebude ju poltrzovř spď na úťr*. Ztbďovatel kniž:nice pri koncoroěnom
zúčtovaní, a to vál'adom na snnoao*, b poeovné a hankové náklady na prevoay srl často
vyššie ako táto suma.

črrmt s
Plrlmťdohody

Táto Dohoda je platrá a účinná odo dňajej podpisu oboma partrerslcými stanami.

Dohoda sa uzatvára na dobu urěitu odo dlía jej podpisu do 31.I2.20:!<,L

P|atnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmlurmých stán prestane plniť ávťld<y v znrysle tejůo
dohody, Platnosť dohoóy moho zrrršiť aj po vájomnej dohode oboch zrrluvných strárr
s výpovednou lehotou l mesiac.

čhnok 4
zóverečné ustanove[ia

1.1 Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme; pričom všetky jej znreny je možné uskutďniť len
v písomnej forme.

1.2 Zmluvné stany sa zavázujrr" že strpia výkon konholy/auditrr/overovania súvisiaceho
s Predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykoťvek poěas platrosti tejto
dohody.

1.3 TÓto dohoda sa pojlpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysuclci knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Ziiad'ovateť knřnicc.

V Čadci, diia: Lq. 3 1,0JL 2rj b"Z---

r.,!...!tr..i..!)l.t

PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej knižnice v' Čadci
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