
Správa o výsledku kontroly činnosti mestskej knižnice 
 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 
Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 
Predmet kontroly: Kontrola činnosti mestskej knižnice 
 
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v mestskej knižnici dodržiavané zákonom 
stanovené povinnosti 
 
Kontrolované obdobie: od založenia knižnice až ku dňu vykonania kontroly 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: Mestská knižnica 17. 08. 2022 – 10. 10. 2022 
 
Kontrola bola vykonaná  v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nová Baňa na II. polrok 2022, uznesením č. 84/2022 zo dňa 22. 06. 2022, v zmysle §18d ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.  
 
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností. 
 
Použitá legislatíva ku kontrole 
 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

- Zákon č. 126/2015 Z.z Zákon o knižniciach  
- Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

v znení zákona č. 38/2014 Z.z  
- Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/216 Z.z 
- Zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
Kontrolné zistenia : 
 

Mesto Nová Baňa  porušilo zákon tým, že neohlásilo zmenu údajov Ministerstvu 
kultúry, ktoré mu vyplýva zo zákona č. 126/2015 Z.z §25 ods.5 „Zriaďovateľ knižnice alebo 
zakladateľ knižnice je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, a to najneskôr do 
60 dní odo dňa, keď k zmene došlo.“  
Na stránke Ministerstve kultúry sú neaktuálne údaje a to konkrétne adresa Mestskej knižnice 
– Andreja Kmeťa 11, telefonický aj mailový kontakt inštitúcie ako aj štatutárny orgán.  
Za porušenie tejto povinnosti Ministerstvo kultúry uloží obci pokutu do 700 Eur.  

Samotný dokument „Knižný, výpožičný poriadok a poriadok študovní a čitární 
Mestskej knižnice Nová Baňa“ má nasledujúce nedostatky: 



-  je vydaný podľa zákona 183/2000 Z.z k dnešnému dňu neaktualizovaný, treba ho 
aktualizovať podľa zákona o knižniciach 126/2015 Z.z.  

- nesprávne uvedené v článku 7 ods. 4 : „Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 
18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Je 
potrebné uviesť, že obecná knižnica spracúva osobné údaje čitateľov na základe 
zákona 126/2015 Z.z §18. V odseku je uvedený zoznam osobných údajov 
aktívnych používateľov, ktoré môžu knižnice ako prevádzkovatelia informačných 
systémov spracovávať na účel zabezpečenia záväzkovo-právneho vzťahu 
vypožičiavania dokumentov a poskytovania knižnično-informačných služieb v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

- nie je zverejnený na webovom sídle obce aj napriek tomu, že samotný poriadok sa na 
túto povinnosť odvoláva v článku 1 ods.2 

- podľa zákona 126/2015 Z.z §14 knižnica je povinná vykonať revíziu knižničného 
fondu pravidelne, podľa počtu knižničných dokumentov. Revízia vykonaná bola, no 
konštatujem, že podľa zle uvedeného zákona č. 183/2000 Z.z , ktorý nahradil zákon č. 
126/2015 Z.z. 

Záver a odporúčania: 
Bezodkladne oznámiť Ministerstvu kultúry zmeny, ktoré sú aktuálne k dnešnému dňu 

a ktoré prebehli od založenia Mestskej knižnici.  
Odporúčam aktualizovať Knižný, výpožičný poriadok a poriadok študovní a čitární 

Mestskej knižnice Nová Baňa podľa aktuálne platnej legislatívy. Následne ho zverejniť na 
web stránke mesta.  

Dňa 16.11.2022 bola na Ministerstvo kultúry SR zaslaná žiadosť o zmenu údajov a ich 
aktualizáciu.  

Knižný, výpožičný poriadok a poriadok študovní a čitární Mestskej knižnice Nová 
Baňa - prebieha jeho aktualizácia podľa platnej legislatívy. 
 
 
za kontrolu:    PhDr. Katarína Segetová 

   Hlavná kontrolórka  
   mesta Nová Baňa   ________________________ 

 
 
 
 
za kontrolovaný subjekt :  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

       primátor mesta 
 

__________________________ 
 
25.11.2022 
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