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Dohoda o doplňovaní knižničn ch fondov verejnej knižnice

z verejnych íinančnych 
"a.o;oo"pllil 

'rlfi.h Fondom na podporu umenia

Kysuclaí knžnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258 022 01 Čadca
Zast pená: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

obecZ C |EplvE
Sídlo:o73 ./3 drPNE / 3
lČo3 0o
Zastútpené /a"o/
(ďalej len , nice")

6oí7r:4Ť

zatváraj nasledujricu dohodu:

čHnok 1
Predmet dohody

4.1 Predr4gtom dohody je zabezpeéenie centrálneho dopíňania knižniěn; ch fondov Obecnej knižnice
, ,.,.,e /,r*.N.ad..:.,,.(ďalej len ,,Obecná knižnica;') Kysuckou knilnicou v čadci.

4.2 Centrálne dopíňanie knižniěn ch fondov Obecnej knižnice sa realizuje v stilade s 9 ods. 5 písm.
g) zékona é. 12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. omízeách
a galériách a ochrane predmetov kulturnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v meni zákona é.38l20I4 Z. z. (ďalej
len,,zákon o knižniciach")

čHnok 2
Sp6sob a postup nákupu knžničného fondu a íinancovanie akvizície

Zmllvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.I Zriaďovateť knižnice sa zavázuje, že verejné
umenia na akvizíciu pre Obecnri knižnicu vo
použije v zmysle platnej Zmluvy o poskytnu
s wuržitím služieb centrálneho doplňovania
6láv om:}:-á),á. .t :.(,í Eu R).

2.2 Zriaďovateí knižnice si finančné zdroje poukánané Fondom na podporu umenia na akvizíciu pre
knižnicu ponechá na vlastnom bankovom riěte a bude sám uhráÁzať fakturované knižničné
dokumenty, ktoré budri vybrané knihovníěkou Kysuckej knižnice v Čadci na základe požiadaviek
knihovníěky Obecnej knižnice.

Knižniěné dokumenty budťr fakturované na adresu prijímateťovi dotácie od FPU - Zriaďovatelbvi
knižnice dodávatelbm knižničn ch dokumentov. Kysucká knižnica v Čadci ponechá kópiu faktriry
a nakripené knižniěné dokumenty, ktoré odborne spracuje a pre Obecnri knižricu každi knižriěn
dokument vybaví knižn m lístkom, katalogizačn; m záznamom.

2.3



2.4 Každy knižničn dokument vybaví nálepkou - štítkom s nápisom potrebn; m na publicitu
vyžadujricu Fond na podporu umenia (,,Akvizíoiu podporil z verejnych zdrojov Fond na podporu
umenia").

2.5 Spracované knihy si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prvy tyždeňv mesiaci.

2.6 Kysucká knižnica v Čadci bude za každ spracovan knižniěnri jednotku ětovať manipulaěn;
poplatok vo q ške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa ěiastočne vyrovnali náklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižn ch dokumentovo ako sti l<nižné, katalógové lístky,
administratívne náklady, Zriad'ovatel' knižnice po ukončeni realizácie centrálneho doplňovania
Obecnej knižnice poukráže na riěet Kysuckej knižnice v Čadci - Štatna pokladňa:
7000481352/8180, IBAI\: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíše
číslo prislr chaj ce Obecnej knižnici uvedené v prílohe) manipulačn poplatok vo v ške 0,35
EUR za lraždÝ nakripen spracovan , knižničn dokument podl'a dodacieho listu.

Clánok 3
Platnost'dohody

3.1 Táto Dohoda je platrrá a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnersk;imi stranami.

3.2Dohoda savzaťlátra na dobu určitri odo dňa jej podpisu do 15.12.2020. Do tejto doby
musia byt'vysporiadané všetky závázky a povinnosti oboch zmluvn ch strán. 

{

3.3 platrrosť dohody sa ruší, ak jedna zo zmltxnych strán prestane p|ruť závázky a povinnosti
v zmysle tejto dohody.

3.4 Platnosť dohody možno zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zrnluvn; ch strán
s v}povednou lehotou l mesiac a vysporiadaním si závázkov.

čUnot< 4
záverečné ustanovenia

4.7 Táto Dohoda sauzafrára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možné uskutočniť len v
písomnej forme.

4.2 Zmluvné strany sazavázujit, že strpia q kon kontroly/auditrr/overovania srivisiaceho s predmetom
dohody, resp. nimi poveren; mi osobami kedykol'vek počas platnosti tejto dohody.,

4,3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane Kysucká
knižnica v Cadci a jedno vyhotovenie dostane Zriaďovatet knižnice.

V Cadci, dňa: /t l, b;/ l v ...... .t..Y.?.Í.............. dňa.1{ Ť....?2 /

PhDr. Janka Bírová
riaditelka Kysuckej kn ižnice v Čadci


