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DODATOKč.1

k zriaďovacej listine
Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
416/2001 Z. z. oprechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, ktorým sa mení doplňa zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnejrady č. 27/1987 Zb.o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplneni
zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a podľa 8 21 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 8 16 ods. 3 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. osamospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

vydáva

DODATOKč.1,

ktorým sa zriaďovacialistina Knižnice Jána Kollára v Kremnici č. 2002/000997 z 1. apríla 2002 sa
menía doplňa takto:

[.

V časti Názov organizácie: Knižnica Jána Kollára v Kremnici sa menía znie:

Názovorganizácie: Knižnica Jána Kollára

II.

V Článku 2 Predmetčinnosti odsek 2 a 4 sa mení, dopíňa a znie:

2. Knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Banská
Stiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Okrem úloh uvedených v bode1 plní aj ďalšie úlohy:

a) utvára a sprístupňuje regionálnebibliografické a faktografické databázy,
b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a koordinuje bibliografickú

činnosťv regióne,
c) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopíňanie knižničných fondov obecných

knižníc,
d) spracúvaštatistiku o verejných knižniciach,
e) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných

typova ích zriaďovateľom alebo zakladateľom,
f) zúčastňuje sa natvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,



 

g) vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie, propagačné materiály a
usporadúva výstavy, ktoré propagujú činnosť knižnice.

4, Súčasťou plnenia hlavného predmetu činnosti sú najmä:
a) propagácia vlastnej činnosti, získavanie partnerov, darcov, sponzorov a ostatné aktivity

podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia regionálnej knižnice a hlavného predmetu
činnosti,

b) predaj produktov vlastnej činnosti, tlačovín, propagačných materiálov a iných drobných
predmetovsúvisiacich s predmetom činnosti a charakterom organizácie,

c) sprostredkúvanie a komisionálny predaj literatúry súvisiacej s charakterom organizácie.

11.

V Článku 3 Hospodárenie odsek 2 sa mení, dopíňa a znie:

2. Knižnica je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom, ktorý
je vedený vúčtovnej, operatívnej a odbornej evidencii. Majetok knižnice je tvorený vecne
a finančne vymedzeným majetkom vProtokole ozverení majetku Banskobystrického
samosprávneho kraja do správy a majetkom nadobudnutým vlastnou činnosťou knižnice

IV.

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny č. 2002/000997 z 1. aprila 2002 zostávajú v platnosti
nezmenené.

V.

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1, Júla 2012,
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predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja


