Dohoda
o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu
Centra vedecko-technických informácií SR
R-1354/2014
Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej aj „CVTI SR“)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
IČO: 151 882
DIČ: 2020798395
Právna forma: štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR
(ďalej len „poskytovateľ “)
a
Príjemca:

Technická univerzita vo Zvolene
ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
IČO: 00 397 440
DIČ: 2020474808
Registrácia: zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: : Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Poláčiková Alena,
riaditeľka SLDK
(ďalej len „príjemca“)
(a spolu ďalej len „partnerské strany“)
uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka túto dohodu:
Článok 1
Predmet dohody

1.1

Predmetom tejto dohody je nadviazanie spolupráce pri sprístupňovaní publikácií
získaných z finančných prostriedkov v rámci národného projektu Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (ďalej NITT SK)
spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj, kódy ITMS projektu
26220220095 a 26240220043. Spolupráca bude realizovaná formou dlhodobých
výpožičiek knižničných jednotiek (ďalej v skratke „k. j.“) z knižničného fondu CVTI
SR obstaraných v rámci uvedeného projektu. Tieto budú sprístupnené registrovaným
používateľom príjemcu v záujme podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu
vedeckých poznatkov do praxe.
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1.2

Poskytovateľ a príjemca sa dohodli na nasledovnom postupe:

1.2.1. Príjemca sa stane kolektívnym používateľom poskytovateľa, čím sa zaväzuje
dodržiavať Knižničný poriadok CVTI SR, ktorý je dostupný na webovej stránke
poskytovateľa (www.cvtisr.sk, sekcia Vedecká knižnica). V prípade zmeny v tomto
Knižničnom poriadku CVTI SR alebo vydania nového, tento je záväzný pre príjemcu
až odo dňa jeho oznámenia a sprístupnenia príjemcovi.
1.2.2. Poskytovateľ zabezpečí registráciu príjemcu v knižničnom systéme a evidenciu
výpožičiek. Zoznam vypožičaných k. j. (podľa podpísaných výpožičných dokladov) sa
bude priebežne aktualizovať. Aktuálny výpis z konta výpožičiek sa vyhotoví vždy po
uskutočnení novej výpožičky, t.j. výpožičky ďalšej k. j., a to dvojmo a odovzdá sa
k dispozícii obidvom partnerským stranám. Výpožičné lístky sa vyhotovujú
a podpisujú dvojmo tak, aby každá partnerská strana mala vždy k dispozícii
obojstranne podpísaný doklad o aktuálnom stave zapožičania konkrétnych k. j.
1.2.3. Príjemca vypožičané publikácie sprístupní výhradne prezenčne v študovni, resp.
v iných priestoroch knižnice.
1.2.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie fyzickej kontroly vypožičaných kníh.
Prvá kontrola bude vykonaná najneskôr do 15 kalendárnych mesiacov od vypožičania
k. j. a následne vždy najneskôr do 12 mesiacov od poslednej kontroly.
1.2.5. Príjemca sa zaväzuje vrátiť vypožičané k. j. z fondu CVTI SR najneskôr ku dňu
ukončenia platnosti tejto dohody.
Článok 2
Komunikácia
2.1

Na strane poskytovateľa sú osoby poverené a zodpovedné za komunikáciu a naplnenie
predmetu tejto dohody určené nasledovne:
Mgr. Miroslav Kubiš – projektový manažér NITT SK
Mgr. Terézia Mišovičová – vedúca odboru knižnično-informačných služieb

2.2

Na strane príjemcu je osoba poverená a zodpovedná za komunikáciu a naplnenie
predmetu tejto dohody určená nasledovne:
Ing. Poláčiková Alena, riaditeľka SLDK

2.3

Obe partnerské strany môžu nahradiť poverené osoby uvedené v odsekoch 2.1 a 2.2
tejto dohody inou osobou a túto zmenu sú povinné ihneď oznámiť druhej partnerskej
strane
Článok 3
Financovanie

3.1

Partnerské strany sa dohodli na bezodplatnom plnení aktivít tejto dohody.
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Článok 4
Platnosť dohody
4.1

4.2

Táto dohoda nadobúda platnosť odo dňa jej podpisu oboma partnerskými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“) v zmysle § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán
podpisom tejto dohody vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu.
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1

Táto dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny a doplnky je
možné uskutočniť len v písomnej forme, a to dodatkom k tejto dohode.

5.2

Partnerské strany sa zaväzujú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody vykonaného Riadiacim orgánom projektu NITT SK, resp. ním
poverenými osobami kedykoľvek počas platnosti tejto dohody.

5.3

Právne vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia prísl. ust. Občianskeho zákonníka.

5.4

Partnerské strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto dohody v CRZ v súlade
a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného
tajomstva.

5.5

Táto dohoda sa podpisuje v štyroch vyhotoveniach, pričom po dvoch vyhotoveniach
dostanú obe partnerské strany.

Vo Zvolene dňa ...........
za príjemcu:

V Bratislave, dňa: 14.02.2014.
za poskytovateľa:

............................................................
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU vo Zvolene
......................................................
Ing. A. Poláčiková, riaditeľka SLDK
zodpovedná za plnenie dohody

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR
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