
I}ohoda o doplňovaní knĚničn ch fondov

obecnej knižnice v roku .?..?.?..?.

Kysucká knižnica v Čadci

Sídlo: UL 17. novembra 1258 022 01 Čadca

Zastrípeuá; PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuc"kej knižniee_ v Čadci
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uzaMáral ť, nasleduj ťrcu dohodu :

čtánot< 1

Predmet dohody

l.lPredmetom dohody je zabezpňenie cenfrálneho niákupu kniáričqich dokumentov Kysuckou

knižnicou v Čadci pre Obecnir knižnicu ...,l,....Q.l5PY.."-ď...(ďalej len ,,Obecná knižnicď'),

1,2 Cenfialny nákup knižniěrr ch dokumentov sa realizuje vsťitade s 9 ods. 5 písm. g) zákona č.

1262015 olariáriciach aozlnene adoplnení zákona ě. 206/2009 Z. z. omíaeách agalffiách

a ochrane predmetov kultímej hodnoty a o zlnene zái<ona Slovenskej narodnej rady ě. 37211990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v zrení zi <ona ě.3812014 Z. z.

čHnok2

Financovanie

Zrrrluvné str;]sy sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.1 Obec .......?-( 4.ťF..,....... . (ďalej len ,,Obec") sa zaváalje, že'na nákup

knižného fondu pre Obecnu knižnicu, kíoru má v svojej zriad'ovaoej pósobnosti, poskytne

sumu 7, *r: EUR (slovo ^*.anh::l*3*n!fruB>a tieto ťrnančné prostriedky
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prevedie na čet Kysuckej knižnice v Čadci - Štátna pokladňa: 700048135218180,IBAN:

SK 7a 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo

prislrrichajr ce Obecnej knižnici uvedené v prílohe)-

2.2 Kysucká knifuiica v Čadci sa zavázuje, že na základe požiadaviek knihovnika Obecnej

knižnice obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje a vypracuje pdslušné

katalogizačné záznany a knižné lístky,

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

prv, t ždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude čtovať kripené knižničné

dokumenty v nákupn; ch cenách, tj. v cenách získan;rch od dodávatel'ov.

2..4

2.5

Kysucká knižnica v Čadci bude za každťl spracovan kniáričnťr jednotku učtovať

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

vyrovnali náklady spojené so získavaním a spracovávanímknižnl ch dokumentov.

V pdpade, že z ťtnančn ch prostriedkov poukazan ch mestom na nákup lorižničn ch

dokumentov, ostane na učte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci tuto

čiastku presunie do svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na ričet Obce pri

koncoročnom zričtovaní - vzhl'adom na skutočnost', že poštovné a bankové náklady na

prevody sri často vyššie ako táto suma,

Clánok 3

Flatnost' dohody

3.1 Táto Dohoda je p|atnáa činná odo dňa jej podpisu oboma partnersk mi stranamt.

3,2 Dohoda sauzatvárana dobu určitu odo dňajej podpisu do 31.12.202Q

3.3 Plaírosť dohody sa ruší, ak jedrra zo nn7uvnych strrán prestane plniť záviizky v zrrysle tejto

dohody, Platrosť dohody možno zrušiť aj po vzq|omnej dohode oboch rnluvn ch strrárr

. s q povednou lehotou 1 mesiac.



Čtánox 4

záverečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda sa uzatváta v písomnej forme, pričom všetky

.a...

, PhDr. Janka Bírová

riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

V,zmeny Je mozne

4.2 ZmLuvné strany sa zaváanjl ', že strpia v kon kontroly/auditrr/overovania s visiaceho

s predmetom dohody, resp. ním poveren}mi osobami kedykol'vek počas plafirosti tejto

dohody.

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

Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Obec.

štatutar obce
t,pl,g*@


