ŠTATÚT
Mestskej knižnice Liptovský Hrádok
Primátor mesta Liptovský Hrádok v súlade s §13 ods. 4 písm. d) a e) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §9 ods. 3 zákona
č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a Organizačným poriadkom Mestského úradu v Liptovskom
Hrádku z 1.1.2016 vydáva tento

Štatút Mestskej knižnice Liptovský Hrádok
Čl. I.
Právne postavenie a poslanie
1. Mestská knižnica Liptovský Hrádok (ďalej „mestská knižnica“) je zriadená ako organizačná
zložka (referát) Odboru vnútorných vecí a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.
Nemá právnu subjektivitu, nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene,
nadobúdať práva a zaväzovať sa.
2. Mestská knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne
eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond,
poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné,
vzdelávacie a relaxačné potreby používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie,
informačnú gramotnosť a tvorivý osobný rozvoj.
3. Pri budovaní knižničných fondov a poskytovaní ostatných služieb používateľom mestská
knižnica spolupracuje s Knižnicou G.F.Belopotockého Liptovský Mikuláš, ktorá plní úlohu
metodického centra pre verejné knižnice v okrese Liptovský Mikuláš.
Čl. II.
Predmet činnosti
1. Mestská knižnica zabezpečuje činnosti verejnej knižnice v zmysle § 9 zákona o knižniciach
a to najmä :
a) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
b) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny
knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
2. Mestská knižnica tiež organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy,
autorské čítania a pod.).

Čl. III.
Knižničný fond
1. Mestská knižnica sprístupňuje knižničný fond voľným výberom.
2. Knižničné jednotky, ktoré mestská knižnica nemá vo svojom knižničnom fonde, zabezpečí
záujemcom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice.
3. Mestská knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.
Čl. IV.
Správa a hospodárenie
1. Mestská knižnica za svoju činnosť, za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami
a s majetkom mesta Liptovský Hrádok zodpovedá štatutárnemu zástupcovi mesta Liptovský
Hrádok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných pokynov.
2. Prednosta mestského úradu môže ustanoviť knižničnú radu, ako svoj poradný orgán pre
činnosť mestskej knižnice. Členmi knižničnej rady môžu byť obyvatelia mesta, ktorí môžu
svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť mestskej knižnice.
Konštituovanie knižničnej rady nie je obligatórne.
3. Hospodárenie mestskej knižnice je súčasťou hospodárenia mesta Liptovský Hrádok a je
viazané na rozpočet mesta Liptovský Hrádok.
4. Knižničný fond a majetok, ktorý mestská knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom
mesta Liptovský Hrádok, ktorý mestská knižnica spravuje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Hrádok a v súlade
s internými predpismi.
Čl. V.
Záverečné ustanovenie
1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok
mestskej knižnice.
2. Tento Štatút Mestskej knižnice Liptovský Hrádok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania
a účinnosť dňom 1.1.2016.
3. Týmto štatútom sa ruší Štatút Mestskej knižnice Liptovský Hrádok zo dňa 1.1.2008.

V Liptovskom Hrádku, 31.12.2015

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

