ŠTATÚT
OBECNEJ KNIŽNICE V PRIEPASNOM
Obec Priepasné na základe § 4 ods.2 písm. a) a § 5 ods. 4 zák. č. 126/2015 Z. z. o
knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.
v platnom znení, ďalej len „zákon o knižniciach“ vydáva tento štatút obecnej knižnice.
§1
Právne postavenie knižnice
Zriaďovateľ: Obec Priepasné
Názov organizácie: Obecná knižnica v Priepasnom
Typ hospodárenia: Organizačná zložka obecného úradu
Predmet činnosti:
a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny
knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,
d) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.
Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch.
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica
spolupracuje s regionálnou knižnicu - Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne,
Hasičská ul. 1, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Myjava.

§2
Poslanie knižnice
1. Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom
svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie, a tak 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.
§3
Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom.
2. Knižnica poskytuje svoje služby používateľom bez rozdielu ich politickej orientácie,
náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo
sociálneho postavenia.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou ľudských práv a slobôd.
§4
Správa knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s
majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa
pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce.
§5
Hospodárenie knižnice
1. Knižnica je napojená na rozpočet obce.
2. Finančné zdroje knižnice tvorí účelový príspevok obce Priepasné na dopĺňanie
knižničného fondu, príp. iné zdroje podľa § 20 zákona o knižniciach.
3. Knižnica môže pre skvalitňovanie svojej odbornej činnosti získavať sponzorské
príspevky.
4. Zdrojmi financovania knižnice v zmysle zákona o knižniciach môžu byť:
a) dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu obce alebo dotácie z rozpočtu
vyššieho územného celku,
b) príjmy za knižnično-informačné služby podľa § 16 zákona č. 126/2015 Z. z.,
c) finančné zdroje prijaté od iných osôb formou dotácie alebo grantu,
d) iné príjmy.
5. Dotácie alebo granty, ktoré sú štátnou pomocou, možno knižnici podľa tohto zákona
poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.
§6
Záverečné ustanovenie
1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný
poriadok, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo .
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Dňom účinnosti tohto štatútu stráca platnosť Zriaďovacia listina Obecnej knižnice
v Priepasnom č. 2/08 zo dňa 30.1.2008.
4. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Priepasnom dňa 04. 09. 2019 a
nadobudne účinnosť dňom 09. 09. 2019.

V Priepasnom, dňa 04. 09. 2019

…………………………..
Peter Czere
starosta obce

