TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

_________________________________________________
NÁVRH

Úplné znenie
ZRIAĎOVACIA LISTINA
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 4 ods.1 písm. f) zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 21
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov
v y d á v a túto zriaďovaciu listinu :
Zriaďovateľ
: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Názov organizácie : Považská knižnica v Považskej Bystrici
skratka PK Považská Bystrica
Sídlo organizácie : Ulica Štúrova 41/14, Považská Bystrica 017 45
Identifikačné číslo : 34059059
Forma hospodárenia : príspevková organizácia
Štatutárny zástupca : riaditeľ
Dátum zriadenia
:
Čl. I
Predmet činnosti
1.

Považská knižnica v Považskej Bystrici so sídlom Ulica Štúrova 41/14, Považská Bystrica,
PSČ 017 45 (ďalej len knižnica) je kultúrnym zariadením, právnickou osobou zriadenou
vyšším územným celkom, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku napojená
príspevkom alebo odvodom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci
jeho rozpočtu. Zriaďovateľ kontroluje jej činnosť a v prípade zistených nedostatkov prijíma
potrebné opatrenia.

2.

Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získava, spracováva, uchováva, ochraňuje
a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty.
Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje
všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám
a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích
potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

3.

Knižnica plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Považská Bystrica a zároveň funkciu
regionálnej knižnice pre územné celky okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

4.

V rámci hlavného poslania plní knižnica ako predmet svojej činnosti tieto úlohy:
a) koordinuje a poradensky usmerňuje verejné knižnice v okresoch Považská Bystrica,
Púchov a Ilava
b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej
činnosti,

c) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvoja knižnično-informačných
služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému,
d) zabezpečuje úlohy spojené s elektronizáciou a internetizáciou knižníc.
5. V rámci hlavného poslania plní knižnica ako predmet svojej činnosti najmä tieto úlohy:
a) buduje, spracováva, uchováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, bez ohľadu
na nosič informácií, s osobitným dôrazom na regionálne dokumenty,
b) poskytuje používateľom komplexné knižničné služby, najmä absenčné a prezenčné
vypožičiavanie dokumentov z vlastných fondov i z fondov ďalších knižníc na území SR
i v zahraničí prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby,
c) poskytuje komplexné bibliograficko-informačné služby z vlastných a externých databáz
a zabezpečuje prístup k vonkajším informačným zdrojom,
d) spracováva bibliografie, rešerše, zabezpečuje vyhotovovanie kópií dokumentov z
vlastných fondov a iné služby,
e) realizuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace s poslaním knižnice, ktorými podporuje
vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov,
f) knižnica je regionálnym koordinačným, vzdelávacím, metodickým a dokumentačným
strediskom pre knižnice vo svojej územnej pôsobnosti,
g) je regionálnym bibliografickým pracoviskom a strediskom informácií v regióne
a o regióne, sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, spracováva
a vydáva súbežnú a retrospektívnu bibliografiu a podieľa sa na budovaní súborných
katalógov,
h) na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie a odborné spracovanie
knižničných fondov obecných knižníc, poskytuje metodické a poradenské služby
mestským a obecným knižniciam a ich zriaďovateľom vo svojej územnej pôsobnosti,
i) zabezpečuje prenájom priestorov vyčlenených na tento účel, pri všetkých akciách, ktorých
je organizátorom alebo spoluorganizátorom,
j) vykonáva reklamnú a propagačnú aktivitu, súvisiacu so zabezpečovaním akcií, ktorých je
organizátorom alebo spoluorganizátorom, pričom výnosy z nich používa, na rozvoj
a skvalitňovanie vlastných aktivít.
Čl. II
1.

Považská knižnica v Považskej Bystrici je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne.

2.

Považská knižnica v Považskej Bystrici je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
rozpočet zriaďovateľa, ktorý kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma
potrebné opatrenia. Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré
mu určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

3.

Považská knižnica v Považskej Bystrici odo dňa svojho zriadenia vo svojom mene nadobúda
práva a zaväzuje sa.

Čl. III
1.

Považská knižnica v Považskej Bystrici spravuje majetok, ktorý nadobudla vlastnou
činnosťou a ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania
a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
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2.

Považská knižnica v Považskej Bystrici môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec
predmetu hlavnej činnosti len po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa a za
predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti. Využíva prostriedky získané
podnikateľkou činnosťou na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.
Čl. IV

1.

Štatutárnym orgánom Považskej knižnice v Považskej Bystrici je riaditeľ, ktorého do funkcie
obsadzuje zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe výberového
konania.

2.

Štatutárny orgán riadi činnosť Považskej knižnice v Považskej Bystrici a v súlade
so zriaďovacou listinou zodpovedá za činnosť organizácie.

3.

Riaditeľ zastupuje príspevkovú organizáciu navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch,
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a v iných vzťahoch súvisiacich s plnením účelu
a úloh príspevkovej organizácie je štatutárnym orgánom.

4.

Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi
upravuje organizačný poriadok zariadenia, ktorý vydáva riaditeľ zariadenia
po predchádzajúcom schválení zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Čl. V
Považská knižnica v Považskej Bystrici sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl. VI

Knižnica v Považskej Bystrici bola zriadená v roku 1925 ako Obecná knižnica v Považskej
Bystrici podľa zákona č. 430/1919 o verejných obecných knižniciach.
Okresná ľudová knižnica (ďalej OĽK) začala vyvíjať činnosť 1. augusta 1953.
Ďalej bola zriadená na základe zriaďovacích listín:
1/ Ministerstvom kultúry SR Rozhodnutím číslo MK 2202/91/OKMG zo dňa 15. marca 1991
podľa zákona SNR č. 518/1990 Zb. bola vydaná zriaďovacia listina Okresnej knižnice v Považskej
Bystrici.
2/ Ministerstvom kultúry SR Rozhodnutím č. MK- 2370/1996 – 1 zo dňa 28. júna 1996
o zriadení regionálneho kultúrneho centra – Považského kultúrneho centra v Považskej Bystrici
s účinnosťou od 01. júla 1996 bola premenovaná na Považskú knižnicu v Považskej Bystrici
(zánik právnej sujektivity).
3/ Krajským úradom v Trenčíne na základe Rozhodnutia Krajského úradu v Trenčíne č.
99/00109-5 zo dňa 22. 03. 1999 s účinnosťou od 01. 04. 1999 (znovunadobudnutie právnej
subjektivity).
4/ Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne na základe Rozhodnutia č. 1/2002 zo dňa
01. 04. 2002 s účinnosťou od 01. 04. 2002.
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Dňom 01.04.2002 je Trenčiansky samosprávny kraj zriaďovateľom Považskej knižnice
v Považskej Bystrici. Na základe tejto skutočnosti vydal nový zriaďovateľ rozhodnutím číslo
1/2002 zo dňa 01.04.2002 zriaďovaciu listinu.

Úplné znenie zriaďovacej listiny bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho
samosprávneho kraja dňa .............................
uznesením č. ....................................
V Považskej Bystrici dňa

Prílohy: 6 ks

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda
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Uznesením rady Západoslovenského KNV č. 433 z 11.12.1968 bola knižnica preorganizovaná
na Krajskú knižnicu v Trenčíne.
Od 1.7.1969 sa preorganizovala na Okresnú knižnicu (? Uznesenie)
Uznesením Rady ZsKNV č. 54/1971 z 18.5.1971 s účinnosťou od 1.1.1972 bola
preorganizovaná na Krajskú knižnicu. (schválené uznesením Zs.KNV č. 2 z 24.2.1972)
Rozhodnutím o vydaní zriaďovacej listiny MK SR č. MK 2285/91/OKGM zo dňa 15.3.1991
bola preorganizovaná na Okresnú knižnicu v Trenčíne.
Rozhodnutím MK SR č. MK 858/94-1 zo dňa 2. mája 1994 o zmene názvu a doplnení
zriaďovacej listiny bol zmenený názov organizácie na „Okresná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne“.
Rozhodnutím MK SR č. MK 2373/96-1 zo dňa 28. júna 1996 o zriadení Trenčianskeho
štátneho kultúrneho centra bola organizácia od 1.7.1996 do neho začlenená ako „Knižnica
Michala Rešetku v Trenčíne“.
Dňom 27.9.1996 zriaďovacou listinou vydanou Krajským úradom v Trenčíne bol názov
organizácie zmenený na „Štátna krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne“.
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