ZRUŠENIE KNIŽNICE
Ak zriaďovateľ ruší knižnicu, predmetom vyraďovania je celý knižničný fond knižnice.
Postup pri vyraďovaní knižničného fondu:
1. vyhotovenie zoznamu knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie, ktorý obsahuje povinné
základné identifikačné údaje podľa vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z § 2 ods. 2 písm. a) až d) a g)
s uvedením dôvodu vyradenia,
2. spracovanie návrhu na vyradenie vyraďovacou komisiou, ktorý obsahuje zápisnicu o výsledku
revízie a zoznam vyraďovaných knižničných jednotiek,
3. odpísanie vyradenej knižničnej jednotky záznamom v zozname úbytkov a v prírastkovom
zozname. Pri hromadnom vyraďovaní knižničných jednotiek možno v zozname úbytkov uviesť iba
rozpätie poradových čísiel s odkazom na zoznam vyradených knižničných jednotiek, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť zoznamu úbytkov,
4. v zmysle zákona o knižniciach zabezpečiť ponúknutie vyradených knižničných jednotiek v
nasledovnom poradí:
4.1. Slovenskej národnej knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej
lekárskej knižnici v Bratislave (ďalej len „SlLK“),
4.2. iným knižniciam výmenou alebo bezodplatným prevodom,
4.3. antikvariátu,
4.4. súkromným osobám.
Ak sa dotknuté knižnice a inštitúcie nevyjadria do 15 dní od doručenia alebo uverejnenia
zoznamu, možno vyradenú literatúru fyzicky zlikvidovať, o čom musí byť priložený doklad.
uzavretie príslušných majetkovo-právnych evidencií. Prírastkový zoznam a zoznam úbytkov sú
súčasťou knižničného fondu a trvalo sa uchovávajú.
Po zániku knižnice sa uložia u zriaďovateľa, ktorý s nimi naloží podľa registratúrneho poriadku.
Oznámenie MK SR zriadenie, založenie alebo zrušenie knižnice do 60 dní.

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP č. 33
813 31 BRATISLAVA

Vec: Oznámenie o zrušení obecnej knižnice

Obec:................................................................................................................................
so sídlom:.........................................................v zastúpení:..........................................................
v zmysle ustanovenia § 4ods. 2 písm. b) Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady c. 27/1987 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o
zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
právnych predpisov, oznamuje Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

ZRUŠENIE OBECNEJ KNIŽNICE V .................................
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce.................................................................
číslo:........................... zo dňa:...........................................
V ....................................................... ........................................................
pečiatka a podpis

