
 
 
 

Dňa 16.11.2007 
 
 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
OBECNEJ KNIŽNICE  V  MOTEŠICIACH 

 
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach podľa § 11, ods.4, písmmm. I) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR 
č.1385/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 
303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov, 
a podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva  
 

 
zriaďovaciu listinu 

Obecnej knižnice v Motešiciach 
 
 
 
Zriaďovateľ:  Obec 
Sídlo organizácie:  Motešice 288 
Názov organizácie:  Obecná knižnica v Motešiciach 
Typ hospodárenia:  organizačná  zložka Obecného úradu v Motešiciach 
Dátum zriadenia: 
Zriadená na dobu:  neurčitú 
Predmet činnosti:  knižnično-informačné služby. 

 
Článok 1 

POSLANIE  A ÚLOHY 
 

1. Obecná knižnica v Motešiciach je univerzálnou verejnou knižnicou. 
2. Knižnica utvára /príp. i spracúva/ a sprístupňuje univerzálny knižničný fond 

vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, bez ohľadu na nosič 
informácií. 

3. Poskytuje základné /príp. i špeciálne/ knižnično-informačné  služby vrátane 
miestnych informácií /príp. i prístup k externým informačným zdrojom/ podľa 
ustanovení knižničného a výpožičného  poriadku. 

4. Organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. 
 
     



 

Článok 2 
 HOSPODÁRENIE,  MAJETOK  A FINANCOVANIE  KNIŽNICE 
 

1. Knižnica je napojená na rozpočet obce. 
2. Finančné zdroje knižnice  tvorí účelový príspevok obce Motešice na dopĺňanie 

knižničného fondu, príp. iné zdroje podľa § 17 zákona č .183/2000 Z.z. 
o knižniciach v znení neskorších predpisov. 

3. Knižnica môže pre skvalitňovanie svojej odbornej činnosti získavať 
sponzorské príspevky. 

 
 

Článok 3 
ŠTATUTÁRNY  ORGÁN 

 
1. Štatutárnym orgánom knižnice ako organizačnej zložky obecného úradu je 

starosta obce. 
 
 

Článok 4 
ORGANIZAČNÉ  USPORIADANIE 

 
1. Knižnica je organizačnou zložkou Obecného úradu v Motešiciach. Riadi sa 

zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení a naväzujúcimi právnymi 
predpismi. 

 
 

Článok 5 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1. Odo dňa účinnosti tejto zriaďovacej  listiny strácajú platnosť všetky doposiaľ 

vydané zriaďovacie listiny a štatúty. 
2. Zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach uznesením 

č.97/2007 dňa 16.11.2007. 
 
 
 
 
         

Mária    M i š á k o v á   v.r.  
       
    starostka  obce  
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