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ŠTATÚT
Obecnej knižnice vo Vojanoch
Obecné zastupiteľstvo vo Voj anoch v sú lade s § 11 ods. 4 písm . a) zákona SN R
Zb. o obel.nom zriadení v Lnení ne!>kor;kh predpisov a podľa § 5 ud!>. l pbm. c)
zákona N R SR č.l83/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov zri3d'ujc Obecnú
knižnicu vo Vojanoch a v tejto súv islosti vydáva tento štatút obecnej knižnice:
č.369/1990

čl.l

Právne postavenie knižnice
l) Obecná knižnica vo Vojanoch (ďalej len kniž nica) sa zriaďuj e ako organizačná z ložka
Obecného úradu vo Vojanoch .
2) Predmetom č innosti knižnice j e poskytovanie knižnično - informačných s lužieb.
3) Kniž nica nie je samostatnou právnickou osobo u a preto nemôže v právnych vzťahoch
vystupovaľ vo vlastnom me ne. nadobúdar" práva a zaväzovať sa.
4) Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečova n í s lužieb obyvate ľom obce knižnica
spo lupracuje s Regio ná lno u knižnicou v Michalovci3ch. ktorá pln í úlo hu metodického
centra pre verejné knižnice v okrese Michalovce.
čl. 2
Posla nie knižn ice

l ) Kniž nica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov
miestneho významu, poskytuje knižni čno-informačné s luž by a tak sprístupňuje kultúrne
hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovan iu potrieb čitatel'ov, predovšetkým obyvatel'ov
obce Vojany a k zvy~ovaniu ic h kultúrnej úrovne a vzdelanosti .
2) Kni žnica organ izuje a zabezpeč uj e ďal šie kultúrne. \ Zdelávacie a spo ločenské podujatia, ktoré
súvis ia s jej hlavnou činnosťou, ako sú literá rne stretnutia, bese dy a pod .

čl.

Sprístupnenie

3

knižni čnýc h

fondov

l ) Kni žničné fondy sú sprístupňovan é vol'n)' m výberom. Dokumenty, kto ré knižnica nemá vo
svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvo m med z iknižni čnej
výpožičnej s luž by.
2) Kni žnica poskytuje svoje s lužby verejnosti v sú lade so zákonom č.2 11/2000 Z.z. o slobodno m
prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov všetkým
svojím použ ívatel'om bez ohl'adu na pohlavie, rasu, farbu pleti , jazyk, vieru a náboženstvo,
politické, či iné zmýšl'anie, národný a lebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo
etn ickej sk'llpine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3) Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou
Slovens kej republiky a s Listinou l'udských práv a s lo bôd.
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Správa knižnice
čl.

l) Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom
obce zodpovedá zri aďovateľov i podl'a platných všeobecne záväzn)·ch právnych predpisov a
podl'a pokynov zriaďovatel'a knihovník.
2) Knihovník je zamestnancom obce, ktorý má ukončené stredoškolské vzdelanie a osobitnú
odbornú spôsobilosť spočívajúcu v súhrne teoretických vedomostí a znalostí všeobecne
záväzných právnych p1edpisov upravujúcich činnosf knižnice.
3) Zriaďovatel' môže zriadiť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu.
Č l enmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami
priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.
čl.

5
Hospodárenie knižnice

l) Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce.
V rozpočte obce sa každo10čne stanovuje fin ančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a
osobitne na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný obecným úradom vždy
najneskôr do 30.marca príslušného kalendárneho roka.
2) Knižničný fond a majetok, ktorý kn ižnica využíva pri svojej činnosti , je majetkom obce.
Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok' podl'a všeobecne záväzných právnych
predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3) Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné
prostriedky a podl'a pokynov zriaďovatel'a a v stanovených termínoch prekladať vyúčtovan i e.
4) Knihovník predkladá obecnému úradu a to vždy do 30.04. a do 30. 1O. príslušného kalendárneho
roka písomný návrh na nákup kníh s uvedením titulov a počtov kníh.
5) Knihovník do inventarizácie v príslušnom kalendámom roku predkladá obecnému úradu návrh
na vyradenie knižničných dokumentov s uvedením titulov a počtov s návrhom na spôsob
naloženia s uvedenými dokumentmi.
čl.

6

Záverečné

ustanovenie

l) Poskytovanie knižnično-inforn1ačných služieb upravuje knižn i čný a výpožičný poriadok, ktorý
vydá starosta obce.
2) Na ďalšie práva a povinnosti neupravené v tomto štatúte sa vzťahujú ustanovenia zákona č.
183/2000Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
3) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Obecným zastupitel'stvom vo
Vojanoch.
4) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastup i te ľstvo vo Vojanoch.
5) Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vojanoch dňa 19. januára 2007
uznesením číslo: .... ?.. .......
Yo Vojanoch dňa 22.januára 2007

Štefan Czinke
starosta obce

