
 
 

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Kollárova 8, 917 02  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

č. j.: 1353               V Trnave 01. 04. 2002 

 

 

 

Rozhodnutie 

Trnavského samosprávneho kraja 

o vydaní zriaďovacej listiny 

 

Záhorskej knižnice 
 

 

 Trnavský samosprávny kraj v súlade s § 21 – 23 zákona NR SR č. 303/95 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 183/2000 Z. 

z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 

a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona NR SR č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky vydáva túto 

 

z r i a ď o v a c i u     l i s t i n u : 
 

Názor organizácie: Záhorská knižnica 

Sídlo organizácie: Vajanského 28, 905 01  Senica 

Spôsob hospodárenia: príspevková organizácia 

Dátum zriadenia: 1952 

Zriadené na dobu: neurčitú 

Štatutárny orgán: riaditeľ 

IČO: 36088226 

 

 

Čl. 1 

 

Poslanie 

 

 Záhorská knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých 

druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných 

a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

 

 

Čl. 2 

 

Predmet činnosti 

 

 Záhorská knižnica je kultúrna a vzdelávacia ustanovizeň, právnická osoba, ktorá 

získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-



informačné služby v regióne okresu Senica a Skalica. Je verejnou regionálnou knižnicou,       

pre mesto Senica plní funkciu mestskej knižnice. 

 Svoje poslanie realizuje najmä tým, že utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný 

fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje základné knižnično-

informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu 

k vonkajším informačným zdrojom, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, 

utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracúva 

a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou 

bibliografickej činnosti v regióne, zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie 

knižničných fondov obecných knižníc, spracúva štatistiku o verejných knižniciach, poskytuje 

metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam v okresoch Senica a Skalica, 

knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom, zúčastňuje sa na tvorbe, 

udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc. 

 Knižnica participuje na rozvoji kultúrno-spoločenského života regiónu a v súlade           

so svojím poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami. 

 

 

 

Čl. 3 

 

Riadenie 

 

 Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania 

vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Do funkcie ho 

ustanovuje predseda Trnavského samosprávneho kraja. 

 Riaditeľ riadi činnosti knižnice v súlade so zriaďovacou listinou, zodpovedá za jej 

činnosť zriaďovateľovi. 

 Riaditeľ vydá po súhlase zriaďovateľa Organizačný poriadok organizácie. 

 

 

 

Čl. 4 

 

Hospodárenie 

 

 Záhorská knižnica v Senici je príspevková organizácia vyššieho územného celku – 

Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku zapojená 

príspevkov, hospodári samostatne a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva 

a zaväzuje sa. 

 Vyšší územný celok – Trnavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva funkciu jej 

zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jej činnosť. 

 

 

 

Čl. 5 

 

 Záhorská knižnica v Senici spravuje majetok vo vlastníctve vyššieho územného celku, 

ktorá jej bol zverený do správy na plnenie jej predmetu činnosti a je oprávnená majetok 

vyššieho územného celku držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom 

NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zásadami hospodárenia 



s majetkom vyššieho územného celku. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej 

a odbornej evidencii. 

 

 

 

Čl. 6 

 

 Záhorská knižnica v Senici je zriadená na dobú neurčitú. Ostatné činnosti a právne 

vzťahy zriaďovacou listinou výslovne neupravené sa riadia všeobecne platnými právnymi 

predpismi. 

 

 

 

Čl. 7 

 

 Dňom účinnosti tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť Krajským úradom v Trnave 

vydaná zriaďovacia listina Záhorskej knižnice v Senici č. A99/014596 z 29. 3. 1999. 

 

 

 

Čl. 8 

 

 Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2002. 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Peter Tomeček 

                    predseda 

                       Trnavského samosprávneho kraja 

 

 



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1807/2007       V Trnave 27.02.2007 

 

 

 

DODATOK č. 1 
 

 

k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny 

č. 1353 zo dňa 1.4.2002 

 

Záhorskej knižnice 

Vajanského 28, 905 01  Senica 

 

 

vydaného s účinnosťou od 1.4.2002, 

 

 

ktoré sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

 

V Čl. 5 sa za poslednú vetu pripája text: Finančné a vecné vymedzenie majetku zvereného 

do správy tejto organizácie je obsahom výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01 ku dňu 

31.12.2006, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

 

Ostatné časti zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 

 

 

 

 

 

      

        Tibor Mikuš 

          predseda 


