KNIŽNI NÝ A VÝPOŽI NÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE V ZÁHORSKEJ VSI

V zmysle par. 13/2d zákona NR SR . 182/2000 Z.z. o knižniciach vydávame tento Knižni ný
a výpoži ný poriadok Obecnej knižnice v Záhorskej Vsi.
KNIŽNI NÝ PORIADOK
l. 1
Pôsobnos Knižni ného poriadku
1. Knižni ný poriadok Obecnej knižnice v Záhorskej Vsi, ktorého sú as ou je
Výpoži ný poriadok, upravuje vzájomné vz ahy knižnice a jej
itate ov
a používate ov.
2. Knižnica zabezpe í zverejnenie Knižni ného a výpoži ného poriadku na vidite nom
mieste vo svojich priestoroch a vydaním tla ou.
3. Obecná knižnica v Záhorskej Vsi je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej
zria ovate om je obecné zastupite stvo obce Záhorská Ves. Knižnica je organiza nou
zložkou Obecného úradu Záhorská Ves.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižni no-informa ných služieb
( alej služieb) zabezpe ova slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých
druhoch nosi ov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci
knižni ného systému regiónu koordinova , budova , ochra ova a sprístup ova
univerzálny knižni ný fond.
l. 2
Záväznos Knižni ného poriadku
1. Knižni ný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje
svoje služby na tejto adrese: Kultúrny dom, Hlavná 40, 900 65 Záhorská Ves

l. 3
Knižni ný fond
1. Knižni ný fond knižnice tvorí primárny fond: knihy.
2. Fondy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý itate a používate knižnice je
povinný ich chráni a nesmie ich poškodzova .
l. 4
Služby knižnice
1. Knižnica poskytuje základné služby. Základné služby sú bezplatné
2. Základné služby knižnice sú:
- výpoži né služby prezen né (v knižnici)
- Výpoži né služby absen né (mimo priestorov knižnice)
- Predlžovanie výpoži nej lehoty výpoži ných dokumentov

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobných požiadaviek itate ov.
l. 5
Prístupnos knižnice
1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu itate ov
a používate ov k dokumentom a informáciám bez oh adu na ich politickú,
národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnos .
2. itate a používate knižnice má na základe platného itate ského preukazu prístup do
všetkých itate ských priestorov knižnice.
3. Zdravotne znevýhodneným itate om a používate om sa poskytovanie služieb
realizuje primeraným spôsobom s oh adom na zdravotné postihnutie.
l. 6
Základné práva a povinnosti itate a knižnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

itate je povinný dodržiava Knižni ný poriadok a zachováva pokyny pracovníkov
knižnice.
itate je povinný odloži si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých
priestoroch je povinný zachováva ticho, poriadok a istotu.
Vstup do knižnice nie je povolený itate ovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom
alkoholu a omamných látok.
V priestoroch knižnice je zakázané konzumova alkohol a faj i .
V priestoroch knižnice sa zakazuje používa mobilné telefóny.
Z práva využíva služby knižnice je vylú ený itate , ktorý trpí nákazlivou chorobou
a itate , ktorý pre mimoriadne zne istenie odevu môže by ostatným itate om na
obtiaž.
itate má právo podáva ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a s ažnosti
k práci knižnice. Knižnica vybavuje s ažnos v súlade so zákonom . 152/1998 Z.z.
o s ažnostiach.
l. 7
Registrácia itate a

1.

itate om knižnice sa môže sta :
a) Každý ob an Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevova .
b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu
v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej
pôsobnosti knižnice.
2. Ob an sa stane itate om knižnice vydaním itate ského preukazu. Podpísaním
itate skej prihlášky itate vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov
a zárove sa zaväzuje, že bude plni ustanovenia tohto Knižni ného poriadku.
3. Knižnica sa zaväzuje dodržiava zákon . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4. Knižnica odovzdáva itate ovi pri zápise Knižni ný poriadok.

l. 8
itate ský preukaz
1. itate ský preukaz sa vystavuje:
a) Ob anom Slovenskej republiky po predložení ob ianskeho preukazu, ktorý nemožno
nahradi žiadny, iným dokladom.
Od študentov sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenie o návšteve školy, od
nezamestnaných potvrdenie o evidencii na úrade práce.
U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodi ov o prevzatí hmotnej
zodpovednosti.
U detí do 15 rokov sa itate ský preukaz vystavuje po podpísaní itate skej prihlášky
rodi om alebo zákonným zástupcom.
b) Ob anom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo
cestovného pasu.
c) Právnym osobám po vyplnení itate skej prihlášky podpísanej oprávneným
pracovníkom.
2.Platnos itate ského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov
uvedených v bode 1.
3.Za vystavenie a obnovenie itate ského preukazu platí itate registra ný poplatok, ktorého
výšku ur uje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižni ného poriadku.
4. lenstvo v knižnici a právo využíva jej služby zaniká:
a) odhlásením itate a
b) neobnovením lenstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením Knižni ného a výpoži ného poriadku a neposkytnutím predpísanej
náhrady za spôsobenú škodu v ur enom termíne.
Po zániku lenstva sa registra né poplatky nevracajú.
5. itate , ktorému bolo odobratí právo využíva služby knižnice pre hrubé porušenie
Knižni ného a výpoži ného poriadku a nevyrovnanie záväzkov vo i knižnici v stanovenom
termíne, sa nemôže sta znovu jej itate om. Právo využíva služby knižnice môže by
itate ovi odobraté na ur itý as i z hygienických dôvodov.
6. itate ský preukaz je doklad, ktorý opráv uje itate a využíva všetky služby knižnice a jej
dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používa iba itate , na meno ktorého bol
vydaný. Pracovník knižnice má právo kedyko vek si vyžiada ob iansky preukaz itate a na
overenie jeho totožnosti.
7.Za zneužitie itate ského preukazu zodpovedá jeho držite . Stratu itate ského preukazu je
itate povinný ihne oznámi knižnici. Nový itate ský preukaz sa vystavuje po predložení
dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového itate ského preukazu zaplatí itate
stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižni ného poriadku.
8. itate je povinný bezodkladne oznámi knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového
ob ianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zis ova sama, itate hradí všetky
s tým spojené náklady.

VÝPOŽI NÝ PORIADOK
l. 9
Druhy výpoži iek
1. Knižnica poskytuje výpoži ky knižni ných dokumentov v súlade so svojím poslaním
a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnos ami, metodikou
výpoži ných služieb a požiadavkami na ochranu knižni ného fondu.
2. Dokumenty sa poži iavajú absen ne (mimo budovy knižnice) a prezen ne (do
študovní a itárni).
3. Vypoži iavanie knižni ných dokumentov je záväzkovým právnym vz ahom.
4. Absen ne sa nepoži iavajú tieto dokumenty:
- knižné vydania do roku 1830
- dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (zaradené do príru kových
fondov)
- Dokumenty zaradené do fondov študovní a itární
- Dokumenty, ktorých poži iavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi
predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra..)
l. 10
Zásady vypoži iavania
1. Knižnica poži iava itate ovi dokument iba po predložení platného itate ského
preukazu.
2. itate si môže naraz absen ne vypoži a najviac 10 kníh
3. Výpoži ná lehota dokumentu pri absen nom poži iavaní je jeden mesiac. Knižnica
môže v prípade potreby požiada o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpoži nej
lehoty.
4. Výpoži nú lehotu možno pred ži , ak o to itate požiada pred jej uplynutím.
Pred ženie výpoži nej lehoty je možné najviac trikrát o alší jeden mesiac od dátumu
predlžovania.
5. Pred ženie výpoži nej lehoty nie je možné ak:
a) itate má priestupky (na as nevrátené výpoži ky, nezaplatené upomienky)
b)dokument si rezervoval iný itate .
6. Pred ženie výpoži nej lehoty sa považuje za novú výpoži ku.
7. Vypoži aný dokument si môže itate rezervova . Ak ten istý dokument žiada viac
itate ov, ich poradie sa stanovuje pod a dátumu rezervácie. Knižnica informuje itate a
o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.
l. 11
Evidencia výpoži iek
1. Knižnica vedie evidenciu vypoži aných dokumentov tak, aby bola zaru ená
preukázate nos ich vypoži ania konkrétnemu itate ovi a zabezpe ená ochrana
knižni ného fondu.
2. Evidencia vypoži aných dokumentov sa vykonáva manuálne v eviden nom formulári,
prípadne v itate skom preukaze.
3. Prevzatie výpoži ky potvrdzuje itate svojím podpisom.
4. Knižnica potvrdzuje itate ovi vrátenie vypoži aného dokumentu.

l. 12
Ru enie itate a za vypoži aný dokument
1. itate je povinný:
a) pri vypoži aní dokumentu prezrie a všetky nedostatky ihne ohlási knižnici. Ak tak
neurobí, nesie zodpovednos za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradi knižnici
náklady na opravu dokumentu.
b) vráti vypoži aný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
l. 13
Vymáhanie nevrátených výpoži iek
1. Ak itate vráti dokument po stanovenej výpoži nej lehote, je povinný zaplati
poplatok za oneskorenie bez oh adu na to, i bolo vrátenie dokumentu upomínané
alebo nie. itate platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knižnica
vydá itate ovi o zaplatení poplatku doklad.
2. Knižnica posiela itate ovi maximálne dve upomienky. Tre ou upomienkou je výzva
na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má itate
až do vyrovnania si záväzkov vo i knižnici poskytovanie alších služieb pozastavené.
3. Ak itate nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáha jeho
náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady itate ,
resp. jeho zákonný zástupca.
l. 14
Straty a náhrady
1. itate je povinný bezodkladne oznámi knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do
stanovenej lehoty nahradi škodu v zmysle príslušných ustanovení Ob ianskeho zákonníka.
2. O poškodení, zni ení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s ur ením, dokedy a akým
spôsobom sa itate zaväzuje dokument nahradi , o potvrdzuje svojím podpisom.
3. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtla ku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie
kópie môže urobi i knižnica, pri om itate hradí všetky s tým spojené náklady vrátane
nákladov na väzbu
c) nahradením dokumentu iným dokumentom pod a rozhodnutia ´knižnice
d) finan nou úhradou za nevrátený dokument
l. 15
Závere né ustanovenia
1. Prílohou Knižni ného a výpoži ného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý
vydáva a upravuje Obecné zastupite stvo
2. Tento Knižni ný a výpoži ný poriadok bol schválený d a 05.11.2008 uznesením .
139/08 a nadobúda platnos a ú innos od 1.1.2009

JUDr. Boris Šimkovi
starosta obce

Príloha .1 Knižni ného a výpoži ného poriadku

Cenník služieb a poplatkov:

1. Registra ný poplatok za vystavenie a obnovenie itate ského preukazu za každý nový
kalendárny rok pre osoby od 18 rokov 4
2. Registra ný poplatok za vystavenie a obnovenie itate ského preukazu za každý nový
kalendárny rok pre osoby do 18 rokov 2
3. Za stratu a vydanie nového itate ského preukazu v bežnom roku 2
4. Poplatok za nedodržanie termínu vrátenia výpoži ky 1 za každý mesiac
5. Za vystavenie upomienky a výzvy na vrátenie výpoži ky (vystavené skuto né
náklady)
6. Pri súdnom vymáhaní za nevrátenie výpoži ky všetky náklady hradí itate .

V Záhorskej Vsi d a 5.11.2008

JUDr. Boris Šimkovi
starosta obce

