
V Spišských Vlachoch 21. novembra 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu: 11

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch konaného dňa 14.12.2016

Vec: Návrh Štatútu Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Splnenie úlohy na základe
zákonnej povinnosti.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I. Nový návrh Štatútu Mestskej knižnice v zmysle zákona
č. 126/2015 Z. z.

II. Dôvodová správa
III. Návrh uznesenia

Spracoval: Mária Kiššáková

Zodpovedá: Ľubomír Fifik

Predkladá: Ľubomír Fifik



Príloha č. II.

D ô v o d o v á   s p r á v a
Predmetom predkladaného materiálu je návrh nového znenia Štatútu Mestskej knižnice.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Mestská knižnica v Spišských Vlachoch je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach verejnou knižnicou. Jej zriaďovateľom je Mesto Spišské Vlachy. Knižnica nie
je právnickou osobou, ale je organizačnou zložkou Mestského úradu v Spišských Vlachoch.
Odborne a metodicky je usmerňovaná Okresnou knižnicou  v Spišských Vlachoch.

Doterajšie znenie Štatútu knižnice bolo schválené dňa 23. 9. 1995.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Prijatím nového zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach podľa metodického usmernenia
Okresnej knižnice je potrebné prijať aj nové znenie Štatútu Mestskej knižnice. Vydanie
Štatútu knižnice je zákonnou povinnosťou zriaďovateľa. Z tohto dôvodu je preto Mestskému
zastupiteľstvu, ako jej zriaďovateľovi, predkladané toto nové znenie Štatútu.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: žiaden

D) Dopad na personálne náklady: žiadne

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Predložený návrh Štatútu knižnice nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej
základne.

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: nie.

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov):
nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom: -
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Príloha č. III.

Uznesenie č.     VII//2016: K bodu: Štatút Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie

1. v súvislosti s prijatím nového zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach predložený návrh
nového znenia Štatútu Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch.

schvaľuje

1. v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach s účinnosťou od
14. decembra 2016 nové znenie Štatútu Mestskej knižnice bez pripomienok/
s pripomienkami.



MESTO  SPIŠSKÉ VLACHY
Mestská knižnica

__________________________________

1

Š T A T Ú T   M E S T S K E J K N I Ž N I C E
Mesto základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov a zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach vydáva tento Štatút Mestskej
knižnice.

§ 1 Právne postavenie knižnice
Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Mestského úradu v Spišských Vlachoch,

ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže
v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce, knižnica
metodicky spolupracuje so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi, ktorá plní úlohu
metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Spišská Nová Ves.

§ 2 Poslanie knižnice
1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných

dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak
sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov
a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské
podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou, akými sú literárne stretnutia, besedy
a pod..

§ 3 Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá

vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z iných knižníc prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby.

2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti a všetkým svojim používateľom bez ohľadu
na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie,
národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok,
rod alebo iné postavenie.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

4. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok,
ktorý na návrh vedúcej knižnice schvaľuje primátor mesta.

§ 4 Správa knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s

majetkom mesta zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných
právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa vedúca knižnice.

2. Vedúcu knižnice menuje a odvoláva primátor mesta.
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§ 5 Hospodárenie knižnice
1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia mesta a je viazané na rozpočet mesta.

V rozpočte mesta sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti
knižnice a na nákup nových knižničných titulov.

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mesta.
Vedúca knižnica organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom mesta.

3. Vedúca knižnice je povinná hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené
finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch
predkladať vyúčtovanie.

§ 6 Záverečné ustanovenie

1. Tento Štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Spišské Vlachy uznesením
č. ................ zo dňa ......................... 2016. Účinnosť nadobudol dňom schválenia.

2. Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo uznesením.
3. Zrušuje sa doterajšie znenie Štatútu Mestskej knižnice, schválené dňa 23. 09. 1996.

V Spišských Vlachoch, dňa 14. decembra 2016

Ľubomír Fifik
primátor


