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§1
Úvodné ustanovenia
1. Názov: Obecné múzeum v Cíferi,
2. Adresa: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
3. Obecné múzeum v Cíferi je (ďalej len „Múzeum“) je zriadené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Cíferi č. 162/9/2011 zo dňa 15.12.2011.
4. Múzeum pôsobí bez právnej subjektivity, je súčasťou organizačnej štruktúry Obecného úradu v
Cíferi.
5. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Múzea je Obec Cífer.
6. Činnosť múzea je vymedzená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

§2
Účel múzea
Účelom činnosti múzea je:
a) uchovávanie kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie,
b) popularizovanie dejín a kultúry obce a okolitého regiónu,
c) podieľanie sa na kultúrnom a spoločenskom živote obce,
d) prispievanie k výchove a vzdelávaniu mladej generácie, budovaniu a upevňovaniu historického
a kultúrneho povedomia obyvateľov,
f) propagovanie a zviditeľňovanie obce a jej potenciálu, prispievanie k cestovnému ruchu.

§3
Organizačné členenie
1. Múzeum nie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, nemá právo vystupovať pod
svojim názvom. Akékoľvek rozhodnutia a uzatvárania zmlúv má právo vykonávať Obec Cífer.
2. Múzeum je organizačne a funkčne začlenené do príslušného odboru obecného úradu v Cíferi.
3. Za činnosť múzea zodpovedá zriaďovateľ. Za technické a organizačné zabezpečenie činnosti
múzea zodpovedá Obecný úrad v Cíferi. Činnosť a prevádzkovanie múzea zabezpečuje
zamestnanec organizačne začlenený do príslušného odboru obecného úradu v Cíferi.
4. Nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok, plán činnosti múzea a jednotlivé

podujatia posudzuje rada múzea (ďalej len „rada“). Radu ako poradný orgán zriaďuje a jej
členov odvoláva starosta obce.
5. Rada je maximálne päťčlenná. Členov rady vymenúva a odvoláva starosta obce.
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6. Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok určí rada jednotlivo hodnotu všetkých
nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok. O nadobudnutí zbierkového predmetu a zbierky
na základe odporúčania rady rozhoduje starosta obce.

§4
Činnosť múzea
1. Múzeum sa zameriava najmä na:
a) získavanie a zhromažďovanie informácií a dokumentov o všetkých oblastiach života v obci v
minulosti. Okrem vlastnej výskumnej činnosti (štúdiom iných dokumentov, zaznamenávania a
spracúvania výpovedí občanov a pod.) sa získavajú spoluprácou s inými inštitúciami a redakciami
regionálnych periodík. Za dokumenty sa považujú akékoľvek písomné, obrazové a zvukové
záznamy
dokumentujúce minulosť obce alebo okolitého regiónu, udalosti alebo osobnosti viažuce sa k obci.
b) získavanie a zhromažďovanie predmetov, ktoré samotné alebo v kombinácií s inými predmetmi
alebo dokumentmi predstavujú výpovednú hodnotu. Takéto predmety predstavujú múzejnú
zbierku.
c) spravovanie, evidovanie a efektívne archivovanie získaných dokumentov. Za efektívnu
archiváciu
sa považuje ochrana pred znehodnotením a stratou schopnosti plniť svoj účel vplyvom času,
prostredia a manipuláciou. S efektívnou archiváciou súvisí ošetrovanie, vytváranie kópií a najmä
digitalizácia.
d) spravovanie, evidovanie a ochrana predmetov tvoriacich múzejnú zbierku, zabezpečovanie ich
odborného ošetrovania,
e) spracúvanie, umožňovanie a podporovanie spracúvania zhromaždených dokumentov o
všetkých
oblastiach života v meste v minulosti, archivovanie a sprístupňovanie produktov vznikajúcich
takýmto
spracúvaním,
f) spravovanie a sprístupňovanie stálej expozície vytvorenej z predmetov a dokumentov z vlastnej
múzejnej zbierky alebo zapožičaných z iných zbierok a zabezpečovanie fundovaného výkladu
prostredníctvom sprievodcov,
g) popularizovanie histórie obce a okolitého regiónu i výsledkov vlastnej výskumnej práce formou
výstav, prednášok, kultúrnych a spoločenských podujatí, publikačnej a vydavateľskej činnosti.
2. Múzeum prioritne plní úlohy, ktoré mu zadal zriaďovateľ v ročnom pláne hlavných úloh.
3. Plnenie plánu úloh múzea sa každoročné vyhodnocuje. Odpočet plnenia úloh predkladá starosta
obce písomne obecnému zastupiteľstvu v termíne do 31.01. nasledujúceho roka.
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§5
Majetok a hospodárenie
1. Múzeum nie je samostatnou účtovnou jednotkou. Hospodárenie múzea je súčasťou hospodárenia
obecného úradu a je viazané na rozpočet Obce Cífer.
2. Finančnými zdrojmi múzea sú:
a)

prostriedky vyhradené z rozpočtu obce,

b)

sponzorské príspevky a iné dary,

c)

zo vstupného,

d)

príjmy z iných aktivít.

3. Získané finančné prostriedky sú príjmami rozpočtu obce.
4. Sponzorské a iné dary určené účelovo musia byť zúčtované tak, aby bol preukázaný účel ich
využitia.
5. Všetky zbierkové predmety, okrem zapožičaných, sú majetkom Obce Cífer.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Cíferi.
2. Tento štatút schválilo obecné zastupiteľstvo v Cíferi dňa 15.12.2011 uznesením číslo 162/9/2011
a nadobudol účinnosť 01.01.2012.

3. Štatút bol zmenený obecným zastupiteľstvom v Cíferi dňa 19.3.2015 uznesením č.
45/2/2015. Zmeny nadobudli účinnosť dňom 1.4.2015.
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer

