
Dohoda o doplňovaní knižničnych fondov

obecnej knižnice v roku 2020

Kysucká knžnica v Čadci

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258 022 01 Čadca

Zast pená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

a

Organizáciaz Obecny podnik, p.o. obce

Sídlo: 023 12 Svrčinovec č. 858

tČo z 42059364

Zast tpená štatutárom: Bc.Pavol Krkoška, riaditel' org anizácie

uzatvarajn nasleduj cu dohodu:

Clánok 1

Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho nrákupu knižniěn}ch dokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnr knižnicu Svrčinovec (ďalej len,,Obecná knižnicď').

í.2Centrálny nrákup knižniěn ch dokumentov sa realizuje vsrilade s 9 ods. S písq. g) zákonaé.

12612015 o knižriciach a o zmene a doplnení zákona é, 20612009 Z. z. o m: izeách a galériách

a ochrane predmetov kultrirnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej nrárodnej rady č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znenízákonaé,38l20I4 Z. z.

Clánok2

Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.1 Organizácia Obecn; podnik Svrěinovec (ďalej len ,,Organizácia") sa zavázuje, žL nanrákup

knižného fondu pre Obbcnri knižnicu, ktoru má v svojej niaďovacej pósobnosti, poskybre

sumu 800 EUR (slovom: osemsto EUR) a tieto ťrnančné prostriedky prevedie na čet

1



/ Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 7000481352t8180,IBAN: SK 70 8180

0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo prisltichaj ce Obecnej

knžnici uvedené v pdlohe).

2.2 Kysuckáksižnica v Čadci sa zavázuje, že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej

knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje príslušné

katalo gízačné záunamy a lr,rižné lístky.

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

prvy tyždeň v mesiaci. Kysucká l<nižnica v Čadci bude ričtovať kripené knižniěné

dokumenty v nákupn; ch cenách, tj. v cenách získan ch od dodávateťov.

2.4 Kysucká knižnica v Čadci bude za každil spracovan knižničnri jednotku ričtovať

manipulačn; poplatok vo q ške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa čiastočne

vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávaním knižn}ch dokumentov.

V prípade, že z ťtnartčn ch prostriedkov poukázan ch mestom na niákup knižničn ch

dokumentov, ostane na ričte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci trito

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na ričet Organtzácie pň

koncoročnom zričtovaní - vzhíadom na skutočnosť, že poštovné a bankové náklady na

prevody sri často vyššie ako táto srrma,

2.5

čtárrok 3

Platno t' dohody

3.1 Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnerskymi stranami.

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

3.3 Platrrosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvnych strán prestane plniť záv'ázky v zmysle tejto

dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrnluvn ch strán

. sv povednoulehotou 1mesiac.



Clánok4

záverečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa lza,\tátta v písomnej forme, priěom všetky

uskutočniť len v písomnej forme.

zmeny je moŽné

4.2 Zmluvné strany sa zaván$tl, že strpia v kon koníoly/audih,r/overovania srivisiaceho s

predmetom dohody, resp. ním poveren; mi osobami kedykol'vek počas platnosti tejto

dohody. ,

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

Kysuclaí ktižnicav Čadci ajedno vyhotovenie dostane Oryanizácia.

V Čadci, dňa: 2.3.2020 Vo Svrěinovci, dňa 2.3.2020

l\_
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t tt-1-1l. JAIll(a Ďrrova

riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

,

štatut árny zástupca org anizácie

Bc.Pavol Krkoška, riaditeť


