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Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
mestskej knižnice v roku 2018

Kysucká knřnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

a
Kultúrne a spoločenské stredisko
Sídlo: Jašíkova 179,023 54 Turzovka
Ičo: 00145254
Zastúpená štatutárom: Darina Bajáková, riaditeíka

uzatvárajú nasleduj úcu dohodu:

Článok 1
Predmet dohody

1.1 Predmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nákupu knižničných dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Mestskú knižnicu TURZOVKA (d'alej len ,,Mestská knižnica").

1.2 Centrálny nákup knižničných dokumentov sa realizuje v súlade s § 9 ods. 5 písm. g) zákona ě.

12612015 o knižniciach ao zmene a doplnení zákona č. 20612009 Z. z. o múzeách a galériách
a ockane predmetov kultúrnej hodnoty a o zrnene ziú<ona Slovenskej národnej rady ě. 372/1990
Zb. o priestupkoch v mení neskorších predpisov v meni zdkona ě. 3812014 Z. z.

čHnok 2
Financovanie

Zm|uvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

Orgalizácia Kultume a spoločenské stredisko (ďalej len .,,Organizáciď') sa závázlje, že na
nakup knižného fondu pre Mestskú knižnicu, ktoru má v svojej zriaďovacej pósobnosti,
poskytne sumu 2500,- EUR (slovom: dvetisícpáťsto EUR) a tieto finančné prosřiedky
prevedie na účet Kysuckej knižnice v Čadci - Štritna pokladňa: 7000481352/8180, IBAN:
SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše číslo
prislúchajúce Mestskej knřnici uvedené v prilohe).

Kysucká knižnica v Čadci sa zavázuje, že na základe požiadaviek knihovníka Mestskej
knižnice obstará knižniěné dokumenty, ktoré odbome spracuje a vypracuje pdslušné
katalogizaěné zaznamy a knižné lístky.

Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci
prqý týždeň v mesiaci, Kysucká knižnica v Čadci bude úětovať kúpené knižniěné
dokumenty v nákupných cenách, tj. v cenách získaných od dodávatefov.

2.1

2.3



2.4

2.5

Kysucká knižnica v Čadci bude za každú spracovarrú knižniěnú jednotku účtovat'
manipulačný poplatok vo qýške: 0,35 EUR (slovom: řidsat'páť Centov), aby sa čiastočne
lyrovnali naklady spojené so získavaním a spracovávaním knižných dokumentov,

V pdpade, že z ťlnaněných prosriedkov poukázaných mestom na nákup knižničných
dokumentov, ostane na účte čiastka nižšia ako 1,00 EUR, Kysucká knižnica v Čadci túto
čiastku presunie do svojich príjmov a nebude ju poukazovat'spáť na účet Organizácie pri
koncoroěnom zúčtovaní - vál'adom na skutoěnosť, že poštolnré a bankové náklady na
prevody sú ěasto vyššie ako táto suma.

čHnok 3
Platnost' dohody

3.1 Táto Dohodaje platná a účinná odo dňa jej podpisu oboma partnerskými stranami.

3.2 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňajej podpisu do 31.12.2018.

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmluvných strán prestane plniť záviizky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody možno zrušiť aj po vájomnej dohode oboch zmluvných strán s
qýpovednou lehotou l mesiac.

č|ánok 4
závereéné u§tanovenia

4.1 Táto Dohoda sa lzatváýa v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možné
uskutočniť len v písomnej forme.

4.2 Zmlwné sfiany sa zavžizt;ji, že strpia výkon kontroly/auditrr/overovania súvisiaceho s
predmetom dohody, resp. ním poverenlými osobami kedykoťvek počas'platnosti tejto
dohody.

4.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch lyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnica v Čadci ajedno vyhotovenie dostane Organizácie,

v čadci. anu, ..../.y..!.'../2.'ť V Turznvke^ rlňa 27 , 3 , 20L8

PhDr, Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

Darina tiaJákova
riaditeťka kass v Turzovke


