.'

ŠTATÚT
Mestskej knižnice Turzovka
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka na základe zákona SNR
obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

Č.

369/1990 Zb. o

a zákona NR SR č.126120l5

Z. z. o

knižniciach vydáva tento

Štatút Mestskej knižnice Turzovka

Čl. l.
Právne postavenie knižnice
1. Zriaďovateľom

mestskej

knižnice je Mesto Turzovka.

Sídlo knižnice Je v budove

Kultúrneho domu Rudolfa Jašíka, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka.
2. Mestská

knižnica je súčasťou úseku kultúry a mediálneho

predmetom

činnosti

je

poskytovanie

pôsobenia

knižnično-informačných

služieb.

mesta, ktorej
Nemá

právnu

subjektivitu, nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a
zaväzovať sa.
3. Pri budovaní

knižničných

fondov

a zabezpečovaní

služieb

obyvateľom

knižnica

spolupracuje s regionálnou Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorá plní úlohu metodického centra
pre verejné knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

ČL. II.
Poslanie knižnice
1. Knižnica

utvára

a sprístupňuje

univerzálny

knižničný

dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné

fond

vrátane

knižničných

služby a tak sprístupňuje

kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu
ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
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2. Knižnica organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské

a vzdelávacie aktivity,

ktoré súvisia s jej činnosťou (literárne stretnutia, besedy, súťaže, autorské čítania a pod.)
Čl. III
Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo
svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej
výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
všetkým svojim používateľom
náboženstvo,

politické,

bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a

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 práva slobôd.

Čl. IV.
Správa a hospodárenie knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie
majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi

so zverenými

finančnými prostriedkami

a s

podľa platných všeobecne záväzných právnych

predpisov apodľa pokynov zriaďovateľa vedúci úseku kultúry a mediálneho pôsobenia.
2. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov upravujú všeobecne záväzné predpisy, najmä Zákon
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon

Č.

553/2003 Z. Z. o

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
3. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia Mesta Turzovka a je viazané na rozpočet
mesta. V rozpočte Mesta Turzovka sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie
činnosti knižnice a na nákup kníh.
4. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom Mesta
Turzovka. Zamestnanci organizujú a spravujú zverený majetok podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom mesta.
5. Knižnica je povinná vykonávať revíziu v zmysle Zákona
každých päť rokov.

Č.

126/2015 Z. z. o knižniciach
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5. Návrh

na vyradenie

a zoznam

vyradených

knižničných

dokumentov

vypracúva

vyraďovacia komisia zložená najmenej zo 4 členov. Dvaja pracovníci knižnice, prednosta
MsÚ a predseda komisie mládeže, vzdelávania,

športu a kultúry Zápisnicu

vyraďovacej

komisie s návrhom na vyradenie knižničných dokumentov podpisujú členovia vyraďovacej
komisie.
Predmetom vyraďovania je knižničný dokument, ktorý najmä:
a. nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice, je multiplikátom, prípadne duplikátom
knižničného dokumentu, z obsahovej stránky zastaraný,
b. je poškodený,
c. je stratený
6. Zamestnanci

sú povinní hospodárne

majetok a finančné prostriedky apodľa

a s potrebnou starostlivosťou

spravovať zverený

pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch

predkladať vyúčtovanie.

Čl. V.
Záverečné ustanovenie
1. Poskytovanie knižnično-informačných

služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok

Mestskej knižnice Turzovka.
2. Ruší sa predchádzajúci Štatút Mestskej knižnice Turzovka zo dňa 1. 5. 2016.
3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje primátor mesta Turzovka.
4. Účinnost' štatútu nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2021.

V Turzovke 1.1.2021
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