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Príloha è. 3
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 387/2001 Z. z.

ŽIADOS• O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ/ZÁMENU1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU

Èíslo žiadosti:

Dátum prijatia žiadosti:

A. ŽIADATE¼ – MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÁ VLASTNÍ/MÁ V SPRÁVE1) ZBIERKOVÝ PREDMET
Názov múzea/galérie, ktorá žiada o trvalý vývoz/zámenu:1)
Adresa múzea/galérie (vrátane PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Štatutárny orgán (meno, funkcia):
IÈO:
Názov, opis a fotografia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) ktorý má by• vyvezený:2)

Prírastkové èíslo zbierkového predmetu:
Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo zbierkového predmetu:
Súèasný fyzický stav zbierkového predmetu:2)
Dôvod zámeny/trvalého vývozu:1)
Názov, opis a fotografia predmetu, za ktorý sa zámena uskutoèní:3), 2)
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Štát vývozu a adresa nového uloženia zbierkového predmetu:
Názov alebo meno a priezvisko a adresa nového vlastníka/správcu1) zbierkového predmetu:

Poèet strán príloh: .........................
V ................................ dòa .....................

Podpis štatutárneho orgánu
múzea/galérie žiadajúcej o trvalý
vývoz/zámenu:1)
Odtlaèok peèiatky:

B. STANOVISKO ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) K TRVALÉMU VÝVOZU/ZÁMENE1) ZBIERKOVÉHO
PREDMETU
Názov a adresa zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (vrátane PSÈ):

IÈO:
Štatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, funkcia):
súhlasí/nesúhlasí1)
s trvalým vývozom/zámenou1) zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov. 1)
Poèet strán príloh: ........................
V .................................... dòa ..............

Podpis štatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok peèiatky:

C. STANOVISKO MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO
PREDMETU POD¼A § 16 ODS. 4 4)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky odporúèa/neodporúèa1) vláde Slovenskej republiky trvalý vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov 1) v poète ......... kusov pod¾a priloženého zoznamu.
Poèet strán príloh: ......................
V .................................... dòa ..............

Podpis štatutárneho orgánu:
Odtlaèok peèiatky MK SR:
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D. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU Z DÔVODU ZÁMENY3)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí so zámenou zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1), 3) v poète .............. kusov pod¾a priloženého zoznamu a vydáva povolenie na vývoz.
Poèet strán príloh: .......................
Toto povolenie platí jeden rok odo dòa vydania.

V .................................... dòa ..............

Podpis štatutárneho orgánu:
Odtlaèok peèiatky MK SR:

E. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
pri trvalom vývoze
zbierkového predmetu:

1

)
)
3
)
4
)
2

pri dovoze predmetu, za ktorý sa
zámena uskutoèòuje:

Nevhodné škrtnú•.
V prípade potreby uvies• v prílohe. Každá strana prílohy musí by• signovaná štatutárnym orgánom žiadate¾a.
Vypåòa sa v prípade zámeny.
Vypåòa sa v prípade trvalého vývozu pod¾a § 16 ods. 4.

