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na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Zb. o Matici slovenskej 

v znení neskorších predpisov vydáva tento štatút miestnej knižnice.  
 

§ 1  
Právne postavenie a poslanie knižnice  

 
1. Miestna knižnica sa zriaďuje ako súčasť oddelenia  pre sociálne veci, kultúru a šport 
Miestneho úradu Bratislava - Rača, 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 mestskej časti. 
2. Zriaďovateľom miestnej knižnice je Mestská časť Bratislava Rača. 
3. Predmetom činnosti miestnej knižnice je: 

a) poskytovanie knižnično-informačných služieb, 
b) budovanie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných 

dokumentov miestneho významu, 
c) organizuje a realizuje kultúrno – vzdelávacie aktivity. 

4. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom mestskej časti  
knižnica spolupracuje s Mestskou knižnicou Bratislava, ktorá plní úlohu metodického centra pre 
verejné knižnice v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 
 

§ 3  
Sprístupnenie knižni čných fondov 

 
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom.  
2. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično – informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom 
a výpožičnom poriadku. 
3. 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 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.  
4. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.  

 
 

§ 4  
Správa knižnice 

 
1. Miestna knižnica nemá právnu subjektivitu. Za činnosť miestnej knižnice a za hospodárenie 
so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom mestskej časti zodpovedá zriaďovateľovi 



podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa 
knihovník.  
2. Knihovník je zamestnancom Miestneho úradu Bratislava - Rača.  
 
 

§ 5  
Hospodárenie knižnice 

 
1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet mestskej 
časti. V rozpočte mestskej časti sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie 
činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.  
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mestskej 
časti.  Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.  
3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné 
prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.  

 
 

§ 6  
Záverečné ustanovenie 

 
1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.  
2. Ďalšie práva a povinnosti a právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tomto štatúte, upravuje 
zákon č. 183/2000 o knižniciach v znení neskorších predpisov a ďalšie všeobecne záväzné 
nariadenia. 
3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje miestne zastupiteľstvo.  
4. Štatút bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Rača na zasadnutí dňa 15.2.2010 
UZN 435/15/02/10/P a nadobúda účinnosť dňom 1.3.2010.  
 
 
V Bratislave dňa 26.2.2010 
 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc., v.r. 

       Starosta  

 


