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38
ZÁKON
z 31. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 6 znie:
(6) Galéria je pecializovaná právnická osoba alebo
organizaèný útvar právnickej osoby, ktorá na základe
vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním
a pecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky
skúma a sprístupòuje zbierkové predmety zo vetkých
disciplín výtvarného umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie..
2. V § 2 ods. 7 druhá veta znie: Vedomostný systém
múzea alebo vedomostný systém galérie je tvorený
zbierkovými predmetmi a informáciami o zbierkových
predmetoch ako neoddelite¾nej súèasti základných odborných èinností..
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) po zruení múzea alebo zruení galérie poiada Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení
alebo do evidencie galerijných zariadení..
4. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová od vydania, alebo ak je neskorím dòom.
5. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúa slovo zriadených.
6. V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová zriadenými pod¾a § 3
ods. 1 nahrádzajú slovami v súlade so zameraním
a pecializáciou tohto múzea alebo galérie, ktorých
zriaïovate¾om je osoba pod¾a § 3 ods. 1.
7. V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom galérie vypúa èiarka a slová ktoré sú zaloené.
8. V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová ktoré je zapísané
v registri pod¾a § 3 ods. 1 nahrádzajú slovami ktoré sú
zapísané v registri a ktorých zriaïovate¾om je osoba

pod¾a § 3 ods. 1 vybraným pod¾a ich zamerania a pecializácie.
9. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra
pod¾a prvej vety, sa vzahujú ustanovenia tohto zákona..
10. V § 5 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
11. V § 5 odsek 10 znie:
(10) Na úkony týkajúce sa registra sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.4).
12. V § 6 písmeno h) znie:
h) vydáva povolenie pod¾a § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz
zbierkového predmetu (ïalej len povolenie) z územia Slovenskej republiky a povolenie pod¾a osobitného predpisu6) na vývoz zbierkového predmetu
z colného územia Európskej únie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 324, 22. 11. 2012).
Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009)..

13. V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúajú slová regiónu svojho pôsobenia.
14. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová celotátnou pôsobnosou s komplexnou.
15. V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová vo vybraných oblastiach nahrádzajú slovami vo vybranej oblasti alebo
vednom odbore.
16. V § 7 ods. 4 sa za slovo pôsobnosou vkladajú
slová alebo pecializovaná galéria s celotátnou pôsobnosou.
17. V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo digitalizáciu nahrádza slovom informatizáciu.
18. V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo èinnostiach
vkladajú slová poskytnuté múzeami.
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19. V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúajú slová a správcom.

31. V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo tri
nahrádza slovom tyri.

20. V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:
j) vedie evidenciu múzejných zariadení..

32. V § 11 ods. 2 písm. a) treom bode sa slová kadé
tyri roky nahrádzajú slovami kadých pä rokov.

21. V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo èinnostiach
vkladajú slová poskytnuté galériami.

33. V § 11 ods. 2 písm. a) tvrtom bode sa slovo pä
nahrádza slovom es.

22. V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúajú slová a správcom.

34. V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo es
nahrádza slovom sedem.

23. V § 7 sa odsek 6 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) vedie evidenciu galerijných zariadení..
24. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Základné odborné èinnosti
Múzeá a galérie sú povinné vykonáva tieto základné
odborné èinnosti:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov pod¾a § 9,
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraïovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie
pod¾a § 10,
c) odborná revízia zbierkových predmetov pod¾a § 11,
d) bezpeènos zbierkových predmetov pod¾a § 12,
e) odborná ochrana zbierkových predmetov pod¾a § 13,
f) vedecko-výskumná èinnos pod¾a § 14,
g) sprístupòovanie zbierkových predmetov a zbierok
pod¾a § 15 a historických objektov v správe múzea
alebo galérie..
25. V § 9 ods. 3 tvrtej vete sa slová , ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie nahrádzajú slovami pod¾a charakteru zbierkových predmetov.
26. V § 9 odsek 5 znie:
(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok
komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok, a to jednotlivo
za kadý zbierkový predmet a zbierku. O nadobudnutí
zbierkového predmetu a zbierky rozhoduje tatutárny
orgán alebo iná osoba písomne poverená tatutárnym
orgánom..
27. V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a to výluène na
základe originálneho vyhotovenia výskumnej dokumentácie.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 39 ods. 9 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

28. V § 10 odsek 4 znie:
(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná
najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového
predmetu..
29. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo pravidelne,
vkladajú slová a to naraz alebo.
30. V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo dva
nahrádza slovom tri.

35. V § 11 ods. 2 písm. a) iestom bode sa slovo sedem nahrádza slovom osem.
36. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
37. V § 13 ods. 4 sa vypúajú slová a uvies zbierkový predmet do stavu èo najviac sa pribliujúcemu jeho
pôvodnému stavu.
38. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) skúma a spracováva javy a vývinové trendy, ktoré
výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného umenia..
39. V § 16 ods. 1 sa za slová v prílohe è. 2 vkladá
bodka a vypúajú sa slová a vetky originály diel výtvarného umenia bez èasového obmedzenia vrátane
diel ijúcich autorov.26).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa.
40. V § 16 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
41. V § 16 ods. 3 sa vypúajú slová v dvoch vyhotoveniach.
42. V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová alebo jeho
správca pod¾a odseku 3 sú oprávnení nahrádzajú slovami je oprávnený.
43. V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúajú slová
alebo jeho správca pod¾a odseku 3 a slová sú povinní sa nahrádzajú slovami je povinný.
44. V § 16 ods. 7 sa vypúajú slová alebo správca.
45. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 16a
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je
pecializovaná právnická osoba alebo organizaèný
útvar právnickej osoby alebo pecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty
a sprístupòuje ich verejnosti na úèely poznávania a estetického záitku pecifickými prostriedkami múzejnej
prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený poiada
Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
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galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo
evidencie galerijných zariadení.

púa èiarka a slová z ktorých jedno zale múzeum
alebo galéria ministerstvu.

(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia
alebo galerijného zariadenia sú oprávnení poiada
Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
galériu o odborné usmernenie pod¾a § 7 ods. 5 písm. i)
alebo ods. 6 písm. i).

48. V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzahuje na doèasný
vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných vied
na vedecko-výskumné úèely..

(4) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia urèí v zriaïovacej listine, zakladacej listine alebo v tatúte zameranie a pecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty
a formu sprístupòovania predmetov kultúrnej hodnoty.

49. V § 17 ods. 9 sa slová odsekov 7 a 9 nahrádzajú
slovami odsekov 7 a 10.

(5) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované
pod¾a odseku 2, po zruení múzejného zariadenia alebo
galerijného zariadenia poiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení..

51. V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 6.

Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.

50. V § 17 ods. 10 sa slovo tyroch nahrádza slovom troch a v druhej vete sa za slovom vyhotoveniach vypúa èiarka a slová z ktorých jedno zale
múzeum alebo galéria ministerstvu.

52. V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová ods. 8 nahrádzajú
slovami ods. 7.

46. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

53. V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová § 16 ods. 3, 7 a 8
nahrádzajú slovami § 16 ods. 6 a 7.

31) Èl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012..

47. V § 17 ods. 7 sa slovo tyroch nahrádza slovom
troch a v tretej vete sa za slovom vyhotoveniach vy-

54. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 206/2009 Z. z.
1

REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ ) SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Èíslo iadosti: ...............................

Dátum prijatia iadosti: .........................

Registraèné èíslo:

IADOS O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1) DO REGISTRA
A. MÚZEUM/GALÉRIA1)
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
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E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):

Údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum/galéria1) organizaèným útvarom (uvádza len múzeum/galéria bez právnej subjektivity)
Názov právnickej osoby:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia):
B. IADATE¼ O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a1) múzea/galérie1):
Sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):
C. ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII1)
Základný dokument (kópiu prilote v prílohe):1)
a) zriaïovacia listina,
b) zakladate¾ská listina,
c) tatút.
Dátum nadobudnutia úèinnosti zriaïovacej listiny/zakladate¾skej listiny/tatútu:1) ...................
Typ múzea/galérie1) z územného h¾adiska:1)
a) celotátne,
b) regionálne,
c) miestne.
Typ múzea/galérie1) z h¾adiska zamerania a pecializácie:1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou,
c) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore.
Zameranie a pecializácia múzea/galérie1) (uvies konkrétnu pecializáciu múzea/galérie a rozsah zbernej oblasti):
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Celkový poèet zamestnancov múzea/galérie:1)
 z toho odborných:
Kniha prírastkov vedená od roku (k § 10):
Poèet kusov zbierkových predmetov zapísaných v knihe prírastkov ku dòu iadosti o zápis do registra:
Múzeum/galéria1) spravuje depozitár v celkovej výmere (k § 12) ........ m2.
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov (k § 13):
Múzeum/galéria1) zabezpeèuje odborné oetrenie zbierkových predmetov:1)
a) dodávate¾sky,
b) vo vlastných peciálne technicky vybavených priestoroch (napr. konzervátorské dielne, retaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá).
Poèet expozícií:

Celková výmera expozícií:

V .............................. dòa .......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu iadate¾a o zápis:

Odtlaèok peèiatky iadate¾a o zápis:

D. DOLOKA O REGISTRÁCII (vyplòuje registrujúci orgán)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 5 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. zapísalo múzeum/galériu1) do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Názov múzea/galérie1):
Adresa múzea/galérie1):
Zriaïovate¾/zakladate¾1) múzea/galérie1):
tatutárny orgán múzea/galérie1):
Register múzeí a galérií Slovenskej republiky  registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
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Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:

1
2

Strana 271

Odtlaèok úradnej peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou..

55. Prílohy è. 3 a 6 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 3
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Evidenèné èíslo predmetu:

Dátum prijatia iadosti:

A. VLASTNÍK PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
B. ÚDAJE O PREDMETE/SÚBORE PREDMETOV1) KULTÚRNEJ HODNOTY
Názov a struèný opis:
Autor, výrobca:
Identifikaèné znaky (napr. signatúra, nápis, výrobná znaèka, punc, zvlátne znamenia a ich umiestnenie):
Kategória predmetu kultúrnej hodnoty (pod¾a prílohy è. 2):
Technika a materiál:
Rozmery alebo hmotnos:
Datovanie:
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Nadobúdacia cena:
Poèet kusov:
V ................................. dòa .............................
Meno, priezvisko a podpis
vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty:
Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom právnická osoba:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.

Príloha è. 4
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti:
A. MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ
PREDMETOV1)

Dátum prijatia iadosti:
MÁ V SPRÁVE ZBIERKOVÝ PREDMET /SÚBOR ZBIERKOVÝCH

Názov múzea/galérie,1) ktoré iada o trvalý vývoz/zámenu:1)
Adresa múzea/galérie1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
B. OPIS ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
B.1 Názov, opis a fotografia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) ktorý/-é má by vyvezený/é:3)
Prírastkové èíslo:
Evidenèné èíslo/inventárne èíslo:1)
Súèasný fyzický stav:
tát vývozu a adresa nového uloenia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
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Názov a adresa nového vlastníka/správcu:1)
B.2 Názov, opis a fotografia predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) za ktorý/-é sa zámena uskutoèòuje:3)
Poèet strán príloh: ......
V ........................dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)

C. STANOVISKO ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):

súhlasí/nesúhlasí1)
s trvalým vývozom zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov.1)

Poèet strán príloh: ........

V .................................... dòa ..............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:
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D. STANOVISKO MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO
PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí/nesúhlasí1) s trvalým vývozom zbierkového predmetu/súboru
zbierkových predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Poèet strán príloh: ......................
V .................................... dòa..............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu:
Odtlaèok úradnej peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

E. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU
Pri trvalom vývoze zbierkového predmetu
Colný úrad (sídlo) .............................................. potvrdzuje trvalý vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1) v poète ................ kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vydania potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vydanie
potvrdenia za colný úrad:
Odtlaèok úradnej peèiatky
colného úradu:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou.
3
) Pri trvalom vývoze viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam v prílohe s uvedením evidenèného/inventárneho èísla, názvu
a opisu zbierkového predmetu. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
2

Príloha è. 5
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti:
A. MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ IADA O DOÈASNÝ VÝVOZ
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):

Dátum prijatia:
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IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Poèet kusov zbierkových predmetov/poèet kusov zbierkových predmetov tvoriacich súbor:1)
Evidenèné èíslo/inventárne èíslo, názov, opis a súèasný fyzický stav zbierkového predmetu:3)
Zmluva o výpoièke è. ............................................... uzavretá dòa ...........................................................
Úèel doèasného vývozu:1)
a) prezentaèný (uveïte názov a organizátora prezentácie),
b) vedecko-výskumný,
c) retaurátorský,
d) konzervátorský.
tát doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Miesto doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Názov a presná adresa príjemcu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Trvanie doèasného vývozu od ............................ do ............................
V ................................ dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)

B. SÚHLAS ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) MÚZEA/GALÉRIE1) NA DOÈASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a1) múzea/galérie:1)
Sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):
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vydáva súhlas na doèasný vývoz
zbierkového predmetu (uveïte evidenèné èíslo/inventárne èíslo a názov zbierkového predmetu)
............................... /súboru zbierkových predmetov1) v poète ........ kusov pod¾a zoznamu v rozsahu ....... strán
uvedeného v prílohe do (tát) ....................................... v termíne od ....................... do..................... .
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou.
3
) Pri doèasnom vývoze viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam v prílohe s uvedením evidenèného/inventárneho èísla, názvu
a opisu zbierkového predmetu. Kadá strana prílohy musí by podpísaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
2

Príloha è. 6
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti: ...........................

Dátum prijatia iadosti: .............................

(k iadosti è. ................................................, ku ktorej bol dòa ..................................................... vydaný súhlas
na doèasný vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1) pod¾a § 17 ods. 7 zákona è. 206/2009 Z. z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.)
A. VYPÅÒA MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ/Á IADA ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
ktoré/-á na základe vyie citovanej iadosti dostalo/-a súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu, iada
o túto zmenu podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu:1)
a) zmena úèelu:1)
 prezentaèný,
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 vedecko-výskumný,
 retaurátorský,
 konzervátorský,
b) zmena príjemcu (uveïte názov a presnú adresu nového príjemcu zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov): ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ,
c) zmena krajiny urèenia (uveïte názov krajiny urèenia): ............................................................................... .

V ........................... dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)
B. VYPÅÒA ZRIAÏOVATE¼/ZAKLADATE¼1) MÚZEA/GALÉRIE1)
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
IÈO:2)
tatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia):

súhlasí
so zmenou podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1)

k iadosti è. ............................, ku ktorej bol dòa .............................. vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového
predmetu/súboru zbierkových predmetov1) pod¾a § 17 ods. 7 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. na základe iadosti múzea/galérie1)
.................................................................. .
V ............................... dòa.....................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1
2

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou..
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56. Slovo Spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami Európska únia
v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 208/2009 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie múzeu, ktoré
bude správcom archeologických nálezov36a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a

) § 9 ods. 9 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014
Z. z..

Èl. III
Zákon è. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová Európskeho spoloèenstva (ïalej len Spoloèenstvo) nahrádzajú slovami
Európskej únie.

Èiastka 14

2. V § 4 ods. 1 prvá veta znie: Ministerstvo je prísluným orgánom na vystavenie povolenia pod¾a osobitného predpisu2) na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
z colného územia Európskej únie, ak osobitný predpis5)
neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 324, 22. 11. 2012)..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 17 a 23 znejú:

17)
18
)
19
)
20
)
21
)

Èl. 6 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Nariadenie (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ)
è. 1081/2012.
22
) Èl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
23
) Èl. 7 a 9 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012..

4. Slovo Spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami Európska únia
v príslunom tvare.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

