
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
obecnej knižnice v roku 2022

Kysuclcí knřnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258022 01 čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová,riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

Obec: Skalité ^

Sídlo: Obecný úrad Skalité, č.598
ICO:00 3l4285
Zastúpená štatutárom: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
(ďalej |en,,Ziaďovatel' knižnice")

uzafr ár ajú nas ledujúcu dohodu :

čbnok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpeěenie centrálneho nákupu knižniěných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecnú knižnicu Skalité (ďalej len ,,Obecná knižnica").

7.2 Centrálny nákup knižniěných dokumentov sa realizuje v súlade s § 9 ods. 5 písm, g) zákona ě.

12612015 oknižniciach aozmene adoplnení zákona č.20612009 Z. z. omúzeách agalériách
a ochrane predmetov kulturnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov v znení zákona ě.38l20I4 Z, z,

článot< 2
Financovanie

Zmlwné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.I Zriaďovatel'knižnice sa zavázuje, že na nákup knižného fondu pre Obecnú knižnicu, ktoru má
v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 1 000,- EUR (slovom: Jeden tisíc EUR) a tieto
finančné prostriedky prevedie na úěet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa:
7000481352/8180, IBA|[: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislúchajúce Obecnej knžnici uvedené v pdlohe).

2.2 Kysuckáknižnicav Čadci sa zav'ázuje, že na základe požiadaviek knihovníka Obecnej knižnice
obstará knižniěné dokumenty, ktoré odborne spracuje avypracuje príslušné katalogizaěné
záanamy a knižné lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prv}
tyždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude účtovať kúpené knižničné dokumenty
v nrákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávateťov.

2.4 Kysuckáknižnica v Čadci bude za každú spracovanú knižničnú jednotku účtovať maúpulačný
poplatok vo výške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov, ako sú knižné, katalógové lístky,
administratívne náklady.

2.5 V prípade, že z finančných prostriedkov poukázaných mestom na nákup kniáričných dokumentov,
ostane na účte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci tuto ěiastku presunie do



3.1

svojich pdjmov anebude ju poukazovať spáť na účet Zriaďovateť knižnice pri koncoročnom
zúětovaní, a to vál'adom na skutočnosť, že poštovné a bankové náklady na prevody sú často
vyššie ako táto suma.

čtánok3
Platnost'dohody

Táto Dohoda je platrá a účinná odo dňa jej podpisu oboma partrrersh.ými stranami.

Dohoda sauzatllárana dobu určitu odo dňajej podpisu do3l.12.2022 .

Platrosť dohody sa ruší, ak jedna zo zrrrluvn;ých strán prestane plniť záviizky v zrrrysle tejto
dohody. Platrrosť dohody možno zrušiť aj po vájomnej dohode oboch zrrluvných strán
s výpovednou lehotou 1 mesiac.

čtánot< 4
záverečné ustanovenia

1.1 Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zrneny je možné uskutočniť len
v písomnej forme.

I.2 Zm|uvné strany sa zavdzu}ú, že strpia výkon kontroly/audifi/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody, resp. ním poverenými osobami kedykolŤek poěas platnosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v venie dostane
Kysucká knižnica v Čadci a jedn Z

V Skalitom, dňa 3I.3.2022

3.2

3.3

, _ -....... j...... ;.....'.....l..........

PhDr. Janka Bí,rová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

\""dD.. Jozef Cec|


