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4 a 7 a § 16a ods. 3 nenahrádza povinnosti pod¾a
osobitného predpisu.9)
§ 16c
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hodnoty ochraòovaný pod¾a právnych predpisov iného
štátu, ktorý bol nezákonne dovezený zo zahranièia,
možno vráti•, ak o jeho vrátenie požiada štát, z ktorého
územia bol nezákonne vyvezený.“.
Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

Zbierkový predmet a predmet vykazujúci znaky
predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
ktorý je ochraòovaný pod¾a právneho poriadku iného
štátu, nemožno doviez• do Slovenskej republiky
a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého
má by• dovezený, ak je zaruèená vzájomnos•,9a)
b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne
vyvezený zo štátu pôvodu, z tretieho štátu, alebo
c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 8b, 8c, 9 a 9a
znejú:
„8b) Zákon Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. v znení záko-

na è. 183/2000 Z. z.
Zákon è. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej.
8c
) § 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.
9
) Napríklad § 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.
180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 167/1997 Z. z. o forme,
obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov, vyhláška
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 15/1998
Z. z. o podmienkach ude¾ovania úradného povolenia na dovoz
a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
9a
) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb.“.

32. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Zbierkový predmet alebo predmet vykazujúci
znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej

33. § 18 sa vypúš•a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúš•a.
34. § 20 vrátane nadpisu znie:
„§ 20
Pokuty
(1) Ministerstvo alebo krajský úrad môžu v rámci
svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona uloži• pokutu
a) do 20 000 Sk za porušenie povinností pod¾a § 9
ods. 2 písm. a), b), f), j) a k) a § 15 ods. 4,
b) do 50 000 Sk za porušenie povinností pod¾a § 5
ods. 3 písm. a), § 9 ods. 2 písm. c) a § 9 ods. 3,
c) do 300 000 Sk za porušenie povinností pod¾a § 5
ods. 4, 5 a 6, § 6 ods. 1, 4, 5 a 6 a § 9 ods. 2
písm. h) a i),
d) do 3 000 000 Sk za porušenie povinností pod¾a § 16
ods. 1, § 16a ods. 1 a § 16c.
(2) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada najmä na
závažnos•, spôsob, trvanie, následky protiprávneho
konania a mieru zavinenia.“.
35. V § 21 ods. 1 sa za slovo „keï“ vkladajú slová
„ministerstvo alebo“.
36. V § 23 sa vypúš•ajú písmená b) a c).
Súèasne sa zrušuje oznaèenie písmena a).
37. Prílohy è. 1 až 7 znejú:
„Príloha è. 1
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 387/2001 Z. z.

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia kultúrneho dedièstva
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Tel.: 07/59 39 14 11-3, fax: 59 39 14 12
Èíslo žiadosti: ...............................

Registraèné èíslo:
Dodatok o zmene è.: ................................
Žiados• o registráciu múzea/galérie1)
Oznámenie o zmenách údajov uvedených v žiadosti1)

REGISTER MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Dátum prijatia žiadosti: .........................
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NÁZOV MÚZEA/GALÉRIE
Adresa (vrátane PSÈ):
IÈO:2)
Telefón (vrátane smerového èísla):
Fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
www:
Hospodárska forma múzea/galérie:2)
Štatutárny orgán (meno, funkcia):2)
Zodpovedný zamestnanec/vedúci:3)
Nasledujúce údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum alebo galéria súèas•ou, uvádza múzeum alebo galéria bez
právnej subjektivity:
Názov organizácie:
Adresa (vrátane PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
E-mail, www:
Hospodárska forma právnickej osoby:
Štatutárny orgán (meno, funkcia):

ZRIAÏOVATE¼/ZAKLADATE¼ MÚZEA/GALÉRIE
Názov:
Adresa (vrátane PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax:
E-mail, www:
Štatutárny orgán (meno, funkcia):

ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII
Rok zriadenia/založenia:
Základný dokument (doloži• v prílohe) – aký, kedy a kým vydaný (zriaïovacia listina, zakladate¾ská listina, štatút a pod.):
Typ múzea/galérie z územného h¾adiska:1)
a) celoslovenské/-á,
b) regionálne/-a,
c) miestne/-a.
Typ múzea/galérie z h¾adiska odborného zamerania a špecializácie: 1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
c) špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d) špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
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Odborné zameranie a špecializácia múzea/galérie:

Zložky a poboèky múzea/galérie:4)
Poèet expozícií:
Poèet zbierkových predmetov k .......................:
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov:4)
V .............................. dòa ............

Vypracoval: ......................................
Telefón/fax:

Podpis štatutárneho orgánu a odtlaèok
peèiatky zriaïovate¾a/zakladate¾a múzea/galérie:
DOLOŽKA O REGISTRÁCII (vypåòa registrujúci orgán)
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 10 zákona è. 115/1998 Z. z. v znení
zákona è. 387/2001 Z. z.
Registraèné èíslo:
Dátum zápisu:

Podpis zodpovedného zamestnanca:

1

)
)
3
)
4
)
2

Vhodné vyznaèi•.
Uvádza múzeum alebo galéria s právnou subjektivitou.
Uvádza múzeum alebo galéria bez právnej subjektivity.
V prípade potreby uvies• v prílohe.

Odtlaèok peèiatky MK SR:

