Žilinský samosprávny kraj
Mariánske námestie 5, 011 09 Žilina
Číslo: 2002/84
Žilinský samosprávny kraj podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000
Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/87 Zb. o pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v znení
neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 446/2001 Z.z. o
majetku vyšších územných celkov
vydáva
zriaďovaciu listinu
Kysuckej knižnice v Čadci
Článok 1
Názov organizácie:

Kysucká knižnica v Čadci

Sídlo organizácie:

Čadca, Ul. 17. novembra 1258, PSČ 022 01

Štatutárny zástupca:

riaditeľ

IČO:

36145068

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Článok 2

1. Kysucká knižnica v Čadci je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej
hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič
informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať
všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.
2. Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Čadca a regionálnej knižnice
pre územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
3. Ako verejná mestská knižnica:
* buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný
fond,
* uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby používateľov
prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu
k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím
globálnych sietí,
* poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby najmä absenčné i
prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a

vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,
zhotovovanie kópií dokumentov pre používateľov, prekladateľské a iné služby,
* zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
4. Ako regionálna knižnica:
* je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a
sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,
* je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i
faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu, podieľa sa na budovaní
Súborného katalógu slovenských knižníc,
* prostredníctvom zmluvných vzťahov zabezpečuje výber, nákup a distribúciu dokumentov
pre obecné knižnice,
* je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice,
poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a
knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.
5. Knižnica pri plnení svojho poslania:
* prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti zabezpečuje zverejňovanie a
prezentáciu knižnej práce,
* poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy používa pre
zabezpečenie kultúrnych aktivít,
* realizuje , a to prednostne pre potreby kultúrnych inštitúcií a zabezpečenie kultúrnych
aktivít,
* plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.
Článok 3
1. Knižnica je príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja, ktorá hospodári
samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je
napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja.
2. Knižnica spravuje majetok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý jej bol zverený na
plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Majetok spravuje podľa zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a tento majetok vedie
vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
3. Knižnica môže vykonávať podnikateľskú činnosť za predpokladu, že plní úlohy v oblasti
hlavnej činnosti a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na saturáciu
hlavných úloh, len po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa a za podmienok
ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Článok 4
1. Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého ustanovuje do funkcie a odvoláva
predseda Žilinského samosprávneho kraja v súlade s právnymi predpismi.
2. Riaditeľ vydá organizačný poriadok knižnice po predchádzajúcom súhlase vedúceho
odboru Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa podrobnejšie upravuje činnosť,
organizácia a vnútorná prevádzka.
3. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok Kysuckej
knižnice v Čadci, ktorý vydá riaditeľ.
Článok 5
1. Kysucká knižnica v Čadci je zriadená na dobu neurčitú.
2. Ostatné činnosti, procesy a právne vzťahy, zriaďovacou listinou výslovne neupravené, sa
riadia všeobecne platnými predpismi.
3. Táto zriaďovacia listina nadobudla účinnosť dňom 1.4.2002.
Predseda Žilinského samosprávneho kraja:

PaedDr. Jozef Tarčák

___________________________________________________________________________
Žilinský samosprávny kraj, so sídlom Komenského 48 v Žiline, zastúpený predsedom Ing.
Jurajom Blanárom, v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ
vydáva tento
Dodatok
č. 1
k zriaďovacej listine č. 2002/84 zo dňa 01.04.2002
KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI
so sídlom Čadca, Ul. 17. novembra 1258, IČO: 36145068
(ďalej len „Zriaďovacia listina")
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina nasledovne:

1.) V čl. 3 ods. 2. :
Doterajšie znenie ods. 2. sa označuje ako ods. 2.1.
Dopĺňa sa nové znenie ods. 2.2. v tomto znení:
2.2. Knižnica je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jej účtovnej a
operatívnej evidencii a v odbornej evidencii so stavom ku dňu účinnosti tejto zriaďovacej
listiny, a ktorý je vecne a finančne vymedzený v predmete delimitácie Delimitačného
protokolu Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca o odovzdaní a

prevzatí kompetencií v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000
Z. z. o knižniciach a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v
znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 09.07.2002 a Delimitačného protokolu č. 2 zo dňa
23.08.2007.
2.) Ostatné ustanovenia v zriaďovacej listine zostávajú nezmenené.
Dodatok č. l k Zriaďovacej listine nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania 23. augusta
2007

Ing. Juraj Blanár
predseda

