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Š T A T Ú T 

 

KNIŽNICE MOČENOK 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach  

vydáva tento Štatút Knižnice Močenok 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

     Štatút Knižnice  Močenok upravuje postavenie knižnice, poslanie knižnice, jej funkcie  

a základné úlohy, organizačné členenie a riadenie, ako aj finančné zabezpečenie knižnice. 

 

§ 2 

Postavenie knižnice 

 

1. Knižnica Močenok je verejná univerzálna knižnica. 

2. Knižnica Močenok je financovaná v rámci rozpočtu Obce Močenok. 

3. Sídlom Knižnice Močenok je Obec Močenok, Kultúrne stredisko, Školská č. 1690,  

      951 31  Močenok. 

 

§ 3 

Poslanie knižnice 

 

1. Poslanie Knižnice upravuje zákon č. 126/2015 Z. z. 

2. Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorej základným poslaním  

je poskytovať knižnično – informačné služby verejnosti, zabezpečuje slobodný prístup  

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

3. Knižnica zabezpečuje budovanie univerzálneho knižničného fondu. 

4. Knižnica získava, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond. 

5. Svoje služby poskytuje občanom bez rozdielu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú  

    príslušnosť. 

6. Knižnica prispieva k celoživotnému vzdelávaniu občanov, napomáha efektívne využívať voľný  

    čas detí a mládeže, prispieva k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne občanov. 

7. Knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno – vzdelávacie aktivity. 

 

§ 4 

Knižničný fond 

 

1. Knižničný fond je organizovaný súbor dokumentov vybraných, usporiadaných, odborne 

spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami Knižnice Močenok. 

2. Knižničný fond nesmie podliehať nijakej forme ideologickej, politickej ani náboženskej cenzúry, 

ani komerčnému vplyvu. 

3. Pri doplňovaní knižničného fondu Knižnica Močenok prihliada aj na občanov národnostných 



menšín žijúcich v obci. 

4. Knižničný fond sa neustále dopĺňa a obnovuje. 

 

§ 5 

Knižnično – informačné služby 

 
1. Poskytovanie knižnično – informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom. 

2. Základné informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici.  

3. Zásady poskytovania knižničných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice  

    Močenok, ktorý schvaľuje starosta obce (viď. príloha). 

 
§ 6 

Organizačné začlenenie knižnice 

 

Knižnica Močenok je organizačnou zložkou Kultúrneho strediska Obce Močenok. 

 

§ 7 

Vnútorný knižničný obsah  knižnice 

 

Knižnica Močenok obsahuje nasledovný knižničný fond : 

 odbornú a náučnú literatúru pre dospelých používateľov 

 krásnu literatúru pre dospelých používateľov 

 náučnú a krásnu literatúru pre deti a mládež 

 

Činnosť Knižnice Močenok riadi  knihovník. 

 

§ 8 

Odborná evidencia knižničného fondu 

 

Odborná evidencia knižničného fondu sa vykonáva  v zmysle interného predpisu o odbornej 

evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu, vypracovaného na základe Vyhlášky MK SR č. 

201/2016. 

 

§ 9 

Hospodárenie knižnice 

 
1. Zriaďovateľ zabezpečuje priestorové, materiálno – technické, personálne a finančné podmienky 

potrebné pre činnosť Knižnice Močenok. 

2. Zriaďovateľ zabezpečuje, aby priestory Knižnice Močenok zodpovedali jej činnosti, najmä 

veľkosti, zloženiu knižničného fondu, ochrany knižničného fondu, ako aj technickým  

a bezpečnostným predpisom a estetickým požiadavkám. 

3. Používatelia Knižnice Močenok platia členský poplatok, poplatok za upomienky, za straty,  

podľa Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice Močenok (viď. príloha), ako aj v  zmysle 

platného cenníka Knižnice Močenok. 

4. Finančné prostriedky pre Knižnicu Močenok sú každoročne prideľované z rozpočtu Obce  

Močenok, aby  mohla Knižnica Močenok v dostatočnej miere zabezpečovať doplňovanie  

knižničného fondu, poskytovať služby a  zabezpečovať svoju činnosť. 

 

 

 

 

 



§ 10 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Močenok. Po vyvesení  

na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude Štatút Knižnice Močenok prístupný na Obecnom úrade 

v Močenku a v Knižnici Močenok. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút Knižnice Močenok z roku 2011. 

 

 
 

V Močenku, dňa ................... . 

 

 

 

     PaedDr. Roman Urbánik 

              starosta obce 


