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Príloha è. 6
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 387/2001 Z. z.

ŽIADOS• O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY
A GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÝ NIE JE ZACHOVÁVANÝ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII

Èíslo žiadosti: ...........................

Dátum prijatia žiadosti: ..............................
Dátum doruèenia odborného potvrdenia: .................

A. VLASTNÍK/SPRÁVCA1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby (vrátane PSÈ):

Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Rodné èíslo a èíslo pasu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
zastúpený žiadate¾om2)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby (vrátane PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Rodné èíslo a èíslo pasu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:

B. PREDMET MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
OPIS PREDMETU
Názov, oznaèenie a druh:
Lokalita, z ktorej pochádza:
Datovanie a slohové zaradenie:
Autor, výrobca:
Technika a materiál:
Rozmery alebo hmotnos•:
Identifikaèné znaky (signatúra, nápis, výrobná znaèka, punc a ich umiestnenie):
Fyzický stav (úplnos•, pôvodnos•, materiálno-technický stav, rekonštrukcia, reštaurovanie, konzervovanie, odborné ošetrenie):
Príslušenstvo (opis, poèet):
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Fotografie (najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie – predná a zadná strana, pri
skriòovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)

Èestne vyhlasujem, že uvedený predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorý chcem trvalo vyviez• do
zahranièia, je mojím vlastníctvom/vlastníctvom ..................,1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy1)
legálnou cestou, a všetky údaje v žiadosti sú pravdivé. Týmto žiadam o vydanie povolenia na trvalý vývoz.
Poèet strán príloh:3) ..........................
V ................................ dòa ...................

Podpis vlastníka/správcu1)
predmetu múzejnej hodnoty
a galerijnej hodnoty alebo žiadate¾a:
Odtlaèok peèiatky:

C. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že na predmet uvedený v žiadosti sa nevz•ahuje
osobitný režim právnej ochrany vo vz•ahu k zahranièiu a môže by• prepustený do režimu vývozu bez povolenia
na vývoz.4)

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

Podpis zodpovedného zamestnanca:
Odtlaèok peèiatky MK SR:

D. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY ALEBO GALERIJNEJ HODNOTY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo
galerijnej hodnoty (názov, oznaèenie a druh) .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
uvedeného v žiadosti è. ............................ zo dòa ...........................................
Poèet strán príloh: ........................
V Bratislave dòa .....................

Podpis zodpovedného zamestnanca:
Odtlaèok peèiatky MK SR:

Toto povolenie platí jeden rok odo dòa vydania.
Poškodené alebo opravované tlaèivo nie je platné.
Vo veciach vývozu a colných poplatkov rozhodujú colné orgány.
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E. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
pri trvalom vývoze:

1

)
)
3
)
4
)

2

Nevhodné škrtnú•.
Vypåòa sa v prípade, že žiados• nepredkladá vlastník/správca1) predmetu. V prílohe musí by• priložené splnomocnenie na zastupovanie.
V prípade potreby možno údaje uvies• v prílohe. Každá strana prílohy musí by• signovaná vlastníkom/správcom alebo žiadate¾om.
Vypåòa sa v prípade, že predmet nemá múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu.

