Mesto Rajec podľa ustanovenia § 11 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §4 ods.2 pís. a) a §9 odst.3 zákona NR
SR č. 126/2015 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 y d á v a:

Štatút Mestskej knižnice v Rajci
Čl. I.
Právne postavenie a poslanie
1. Zriaďovateľom mestskej knižnice je Mesto Rajec. Sídlo knižnice je v budove Mestského
úradu Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22.
2. Mestská knižnica je súčasťou oddelenia kultúry Mestského úradu Rajec. Nemôže
v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
3. Mestská knižnica je verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa Čl. 26 Ústavy
Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciám šírením všetkých druhov nosičov
a napomáha tak k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb
obyvateľov mesta a okolia.
Čl. II
Predmet činnosti
1. Mestská knižnica zabezpečuje činnosť verejnej knižnice v zmysle § 9 zákona o knižniciach
a to najmä:
a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uschováva, 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
4. Sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov
a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
5. Organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.
6. Metodicky spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s Krajskou knižnicou v Žiline.
Čl. III
Knižničný fond
1. Knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vybraných, evidovaných, usporiadaných,
odborne spracovaných, uschovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice.
2. Utváranie knižničného fondu knižnice nesmie podliehať nijakej forme ideologickej,
politickej ani náboženskej cenzúry.
3. Knižničný fond sa sústavne dopĺňa a obnovuje.

4. Knižničný fond je sprístupňovaný voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo
svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby.
5. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti, 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.
6. Knižnica nesmie uschovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.
Čl. IV
Knižnično-informačné služby
1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok
Mestskej knižnice Rajec.
2. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje interná smernica
o určení poplatkov.
Čl. V
Správa knižnice
1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu zriaďovateľ.
2. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a
s majetkom mesta zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a interných
smerníc zriaďovateľa vedúca oddelenia kultúry.
Čl. VI
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 kníh a časopisov.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mesta.
Pracovníci sú povinní zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom
podľa interných smerníc zriaďovateľa.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu Mestskej knižnice v Rajci stráca platnosť
Štatút Mestskej knižnice v Rajci, ktorý bol schválený uznesením MZ Rajec č.70/97.
2. Tento štatút bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 15/2017 zo dňa
9.3.2017 s účinnosťou od 10.3.2017.

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

