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DODATOKč. 2

k zriaďovacejlistine
Knižnice Jána Kollára v Kremnici

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XV. zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky, podľa zákona č. 126/2015 Z. z. oknižniciach ao zmene adoplnení zákona

č. 206/2009 Z. z. omúzeách ao 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., podľa $8 21 zákona č. 523/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách

verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 302/2001 Z. z.

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov

vydáva

DODATOKč.2,

ktorým sa zriaďovacia listina Knižnice Jána Kollára v Kremnici č. 2002/000997 1. apríla 2002

v znení dodatku č. 1 z 28. mája 2012 sa mení, doplňa a znie takto:

[.

V článku 1 Poslanie a predmetčinnosti sa dopíňa, menía znie:

odsek 4 Súčasťou plnenia hlavného predmetu činnosti sú najmä sa písm. b) a c) menía znie:

b) vrámcirozvoja a propagácie zabezpečuje distribúciu a predaj produktov vlastnej činnosti,
tlačovín, propagačných materiálov ainých drobných predmetov súvisiacich s predmetom
činnosti a charakterom organizácie,

c) vrámcirozvoja a propagácie sprostredkúvanie a komisionálny predaj literatúry, produktov

a predmetov súvisiacich scharakterom organizácie za účelom zachovávania
a prezentovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,

sa písm. d) dopíňa a znie:
d) plní ďalšie úlohy, ktorýmiju zriaďovateľ poverí.

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny č. 2002/000997 z 1. apríla 2002 vznení dodatku č. 1
z 28. mája 2012 zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť1. augusta 2020.
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1 Ing. Ján Lunter

Í predseda
Banskobystrického samosprávnehokraja


