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 a podpis ):
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)

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:

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

