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Dohoda o doplňovaní knižničn;ich fondov
obecnej kniž ice v roku 2021

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul, 17, novembra 125 O2201Čadca
Zastripená: PhDr. Janka Bírová, riaditelka Kysuckej kniž rice v Čadci

a
Organizácia: Obecn podnik p.o. obce 02312 Svrčinovec 858
Sídlo: 023 12 Svrčinovec 858
Ičo 3 42059364
Zastútpená štatutárom : Daniel Cyprich, riaditel' org anizácie
(d'alej len rrZriad'ovatel' knižnice")

uzatv áraj nasleduj ricu dohodu:

článot< 1
Predmet dohody

Predmetom dohody je zabezpečenie centrálneho nrákupu knižničnl ch dokumentov Kysuckou
knižnicou v Čadci pre Obecnri knižnicu Svrčinovec (ďalej len ,,Obecná knižnicď').

Centrálny nákup knižniěn; ch dokumentov sa realizuje v sťrlade s 9 ods. 5 písm. g| zákona č.
12612015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona ě. 206/2009 Z. z. o mineách a galériách
a ochrane predmetov kultrirnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zálkona é.38l20I4 Z. z.

čtánok 2
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

2.I Zriaďovatel'knižnice sazavázuje,žena nákup knižného fondu pre Obecnťr knižnicu, ktoru má
v svojej zriaďovacej pósobnosti, poskytne sumu 800 EUR (slovom: Osemsto EUR) a tieto
finančné prostriedky prevedie na ričet Kysuckej knižnice v Cadci - Státna pokladňa:
7000481352/8180, IBAN: SK 70 8180 0000 0070 00 48 1352 (do variabilného symbolu vypíŠe
číslo prisl chajr ce Obecnej knižnici uvedené v pdlohe).

2.2 Kysuck á knlžnicav Čadci sá zav'azuje, že na základepožiadaviek knihovníka Otecnej knižnice
obstará knižničné dokumenty, ktoré odborne spracuje avypracuje príslušné kata|ogizaéné
záznamy a knižné lístky.

2.3 Spracované knihy s dodacím listom si knihovník prevezme v Kysuckej knižnici v Čadci prv
ť ždeň v mesiaci. Kysucká knižnica v Čadci bude ťrětovať k pené knižričné dokumenty
v nákupn; ch cenách, tj. v cenách získan; ch od dodávateťov.

2.4 Kysuckáknižnica vČadci bude za každ spracovan knižničnri jednotku ťrčtovať manipulačn;
poplatok vo q ške: 0,35 EUR (slovom: tridsaťpáť Centov), aby sa vyrovnali materiálne nráklady
spojené so získavaním a spracovávaním knižnych dokumentov, ako sťt l<nižné, katalógové lístky,
administratívne náklady.

2.5 Y prípade, že z ťtnanénÝch prostriedkov poukázan ,ch mestom na nákup knižničn ch dokumentov,
ostane na ěte ěiastka riižšia ako 1,00 EU\ Kysucká knižrica v Čadci tuto ěiastku presunie do



(

svojich príjmov a nebude ju poukazovať spáť na ričet Zriaďovatet knižnice pri koncoročnom
zilétovani, a to vzhíadom na skutočnosť, že poštovné a bankové náklady na prevody sir ěasto
vyššie ako táto suma.

článok 3
Platnost'dohody

3.I Táto Dohoda je platná a ričinná odo dňa jej podpisu oboma partnersk mi stranami.

3,2 Dohoda salzatvára na dobu určitri odo dňa jej podpisu do 3I.12.202I

3.3 Platnosť dohody sa ruší, ak jedna zo zm|uvn ch strán prestane plniť závázky v zmysle tejto
dohody. Platnosť dohody moáro zrušiť aj po vzájomnej dohode oboch zmluvnl ch strán
s rn_ povednou lehotou 1 mesiao,

čtánotr l
záverečné ustanovenia

1,1 Táto Dohoda salzaÝáta v písomnej forme, priěom všetky jej zmeny je možné uskutoěniť len
v písomnej forme.

I.2 Zmluvné strany sa zavázujtl, že strpia q kon kontroly/auditr.r/overovania s visiaceho
s predmetom dohody, resp. ním poveren mi osobami kedykolVek počas platnosti tejto
dohody.

1.3 Táto dohoda sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane
Kysucká knižnica v Čadci a jedno vyhotovenie dostane Ziiad'ovatel'knižnice.

V Cadci, dňa: V o Svrčinovci, dňa 22.6.202l
\=-\

PhDr. Janka Bírová
Riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

;;;;ko/It.h
riaditel' Obecného podniku Svrčinovec


