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NÁVRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č.__/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. Zriadenie Mestskej knižnice Žilina ako príspevkovej organizácie mesta 

Žilina najneskôr do 10 dní od podpísania uznesenia. 

 

2. Zriaďovaciu listinu Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie 

mesta Žilina. 
 
 

  



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 

 

Na základe uznesenia 88/2021 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 5.5.2021 k informatívnej 

správe o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica Žilina a zákona č. 126/2015 

o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o 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, ktorý zriadenie, 

činnosť ako aj práva a povinnosti zriaďovateľa upravuje, je pre zriadenie a riadne fungovanie 

knižnice potrebné schváliť vznik príspevkovej organizácie Mestská knižnica Žilina a jej 

Zriaďovaciu listinu.  

 

 

Stanovisko komisie:  

Návrh bol prerokovaný Komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,  ktorá 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline daný materiál prerokovať a schváliť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z r i a ď o v a c i a  l i s t i n a  

Mesto Žilina podľa § 4 ods. 3 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení a § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

z r i a ď u j e  

Mestskú knižnicu Žilina 

(MKŽ) 

ako príspevkovú organizáciu, ktorá bude hospodáriť na princípe príspevkovej organizácie. 

Čl. 1 
Zriaďovateľ 

1. Názov: Mesto Žilina 

2. Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina 

3. IČO: 00 321 796 

4. Zastúpený štatutárom: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina (ďalej len „zriaďovateľ") 

Čl. 2 
Zriaďovaná organizácia 

1. Názov organizácie: Mestská knižnica Žilina 

2. Sídlo organizácie: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina 

3. IČO:  

4. Forma hospodárenia: príspevková organizácia mesta Žilina 

5. Štatutárny orgán: riaditeľ Mestskej knižnice Žilina 

Čl. 3 
Účel a predmet činnosti 

1. Mestská knižnica Žilina (ďalej len „knižnica“ alebo „organizácia“) je univerzálnou verejnou knižnicou. 

Jej hlavným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb z vlastných a vonkajších 

knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých 

druhoch nosičov. Činnosť knižnice je založená na princípe rovnosti prístupu ku všetkým bez ohľadu na 

vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. 

Predmetom hlavnej činnosti knižnice je: 

2. Utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane krásnej literatúry a knižničných 

dokumentov celomestského a miestneho významu. 

3. Poskytovať používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné 

vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií, 

zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie kópií dokumentov pre používateľov, 

zabezpečenie prístupu k internetu a iné služby. 

4. Aktívne spolupracovať s kultúrnymi organizáciami, spolkami primárne na území mesta a regiónu. 

5. V oblasti svojej pôsobnosti spolupracovať s inými právnickými a fyzickými osobami so sídlom v SR i 

v zahraničí, aktívne spolupracovať a komunikovať s odbornými spolkami, občianskymi a profesijnými 

združeniami. 



6. Zabezpečovať a realizovať kultúrno-výchovné, výstavné, vzdelávacie a spoločenské podujatia pre 

občanov všetkých vekových a sociálnych skupín, súvisiace s plnením predmetu svojej činnosti. 

7. Vyvíjať podnikateľské aktivity: burza vyradených kníh, predaj kníh. 

8. Plniť ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí. 

Čl. 4 
Postavenie riaditeľa 

1. Riaditeľa knižnice vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Žiline na návrh primátora mesta. 

2. Riaditeľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu organizácie v plnom rozsahu v súlade s právnymi 

predpismi a uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Žiline a za činnosť a hospodárenie zodpovedá 

zriaďovateľovi. 

3. Riaditeľ knižnice aktívne spolupracuje najmä s Odborom školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

4. Riaditeľ knižnice spolupracuje s prednostom Mestského úradu v Žiline. 

5. Organizačné vzťahy organizácie upraví Organizačný poriadok Mestskej knižnice Žilina, ktorý vydá 

riaditeľ knižnice a schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Žiline. 

6. Riaditeľ spravuje majetok organizácie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Žilina. 

ČI. 5 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

1. Organizácia spravuje majetok mesta Žilina, ktorý je jej zverený na plnenie vymedzeného účelu a 

predmetu činnosti. 

2. Majetkom zvereným do správy organizácie je hmotný majetok nadobudnutý do vlastníctva mesta Žilina 

od Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za obstarávaciu cenu 1,00 EUR. Majetok bol nadobudnutý 

do vlastníctva mesta Žilina na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 11.6.2021 so ŽSK z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Presný zoznam a špecifikácia majetku sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zriaďovacej listiny. 

ČI. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline, uznesením 

č...................zo dňa ...................................... 

2. Mestská knižnica Žilina sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

3. Táto zriaďovacia listina sa mení a dopĺňa číslovanými dodatkami. 

 V Žiline.................2021 

Mgr. Peter Fiabáne 

              primátor 

 


