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206
ZÁKON
z 28. apríla 2009
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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje:
a) postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaïovanie
a zruovanie, podmienky na výkon základných odborných èinností v múzeu a galérii pri nadobúdaní,
ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty
ako súèastí kultúrneho dedièstva,
b) ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované pod¾a tohto zákona a nie sú chránené a evidované pod¾a osobitných predpisov pre oblas
ochrany kultúrneho dedièstva.1)
§2
Základné pojmy
(1) Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný
alebo duchovný doklad, ktorý má schopnos priamo
alebo sprostredkovane vypoveda o vývoji spoloènosti
a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na úèely
tohto zákona sa povauje aj prírodnina, ktorá má
schopnos vypoveda o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.
(2) Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty,
ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných
odborných èinností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súèasou vedomostného systému múzea alebo
galérie. Zbierkovým predmetom môe by aj objekt
v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo
rekontrukciou pôvodného objektu.
(3) Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov
a poznatkov o nich z urèenej pecifickej oblasti vývoja
1

prírody alebo spoloènosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.
(4) Zbierkový fond je súbor vetkých zbierkových
predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky
usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý
v komplexnosti vyjadruje zameranie a pecializáciu
múzea alebo galérie. Je súèasou vedomostného systému múzea alebo galérie.
(5) Múzeum je pecializovaná právnická osoba alebo
organizaèný útvar právnickej osoby, ktoré na základe
prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím
zameraním a pecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne
spravuje, vedecky skúma a sprístupòuje verejnosti
najmä na úèely túdia, poznávania, vzdelávania a estetického záitku pecifickými prostriedkami múzejnej
komunikácie.
(6) Galéria je múzeum, ktoré nadobúda, odborne
spravuje, vedecky skúma a sprístupòuje zbierkové
predmety z oblasti výtvarného umenia.
(7) Vedomostný systém múzea alebo galérie je
systém upravujúci zhromaïovanie, poskytovanie
a vyuívanie poznatkov a znalostí získaných odborným spravovaním a vedeckým skúmaním zbierkových predmetov. Je tvorený zbierkovými predmetmi
a zberom, udriavaním, spracovaním, poskytovaním a vyuívaním informácií o zbierkových predmetoch.
§3
Zriaïovanie, zakladanie a zruenie
múzea a galérie
(1) Múzeum alebo galériu môe ako právnickú osobu
zriadi
a) pod¾a osobitného predpisu2) ústredný orgán tátnej
správy,
b) pod¾a osobitného predpisu2) vyí územný celok,
c) pod¾a osobitného predpisu2) obec.

) Zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona è. 149/2005 Z. z.
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.
2
) § 21 a 23 zákona è.523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Múzeum alebo galériu môe zaloi pod¾a osobitného predpisu3) iná právnická osoba ako v odseku 1.
(3) Múzeum alebo galéria môe by aj organizaèným
útvarom právnickej osoby. Na úèely tohto zákona sa za
zriaïovate¾a alebo zakladate¾a múzea alebo galérie povauje aj zriaïovate¾ alebo zakladate¾ právnickej osoby, ktorej je múzeum alebo galéria organizaèným útvarom.
(4) Za múzeum alebo galériu zriadenú
a) ústredným orgánom tátnej správy sa povauje aj
múzeum alebo galéria, ktorá je organizaèným útvarom právnickej osoby zriadenej týmto ústredným orgánom tátnej správy,
b) vyím územným celkom sa povauje aj múzeum
alebo galéria, ktorá je organizaèným útvarom právnickej osoby zriadenej týmto vyím územným celkom,
c) obcou sa povauje aj múzeum alebo galéria, ktorá je
organizaèným útvarom právnickej osoby zriadenej
touto obcou.
(5) Múzeum alebo galériu mono zrui len na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
§4
Práva a povinnosti
zriaïovate¾a alebo zakladate¾a
(1) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea alebo galérie
je oprávnený
a) urèi územnú pôsobnos, zameranie a pecializáciu
múzea alebo galérie a sídlo múzea alebo galérie,
b) poiada Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie,
c) zrui múzeum alebo galériu.
(2) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea alebo galérie
je povinný
a) vyda zriaïovaciu listinu, zakladate¾skú listinu alebo tatút múzea alebo galérie, v ktorých urèí územný
rozsah, zameranie, pecializáciu a sídlo múzea alebo
galérie,
b) zabezpeèi priestorové a finanèné podmienky na vykonávanie základných odborných èinností v múzeu
alebo galérii pod¾a § 8 a 15 a personálne zabezpeèi
vykonávanie základných odborných èinností zamestnancami s príslunou odbornou spôsobilosou,
c) poiada ministerstvo do 60 dní od vydania, alebo ak
je neskorím dòom od nadobudnutia úèinnosti zriaïovacej listiny, zakladate¾skej listiny alebo tatútu
múzea alebo galérie, o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky (ïalej len register),
d) vykonáva kontrolu základných odborných èinností
a hospodárenia múzea alebo galérie,
e) neodkladne oznámi ministerstvu zmenu údajov
v registri,
f) poiada ministerstvo o povolenie na trvalý vývoz
zbierkového predmetu pod¾a § 6,
g) ponúknu zbierkový predmet, ktorý bol vyradený
3
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z odbornej evidencie pod¾a § 10 ods. 8 písm. e) inému
múzeu alebo galérii, ktoré sú zriadené pod¾a § 3
ods. 1,
h) poiada ministerstvo do 60 dní po zruení múzea
alebo galérie o výmaz z registra.
(3) Zriaïovate¾ múzea alebo galérie zriadených pod¾a
§ 3 ods. 1 je povinný
a) poiada ministerstvo o súhlas pri prevode zriaïovate¾skej funkcie dohodou na iného zriaïovate¾a,
b) poiada ministerstvo o súhlas pri zlúèení viacerých
múzeí alebo galérií jedného zriaïovate¾a do jedného
subjektu,
c) zabezpeèi pred zruením múzea alebo galérie nadobudnutie zbierkových predmetov iným múzeom alebo galériou zriadenými pod¾a § 3 ods. 1,
d) poiada ministerstvo 180 dní pred zruením múzea
alebo galérie o vydanie súhlasu; súèasou iadosti je
oznámenie o spôsobe naloenia so zbierkovými
predmetmi.
(4) Zakladate¾ múzea alebo galérie, ktoré sú zaloené
pod¾a § 3 ods. 2, je povinný
a) najmenej 180 dní pred zruením múzea alebo galérie ponúknu zbierkové predmety na nadobudnutie
inému múzeu alebo galérii, ktoré je zapísané v registri pod¾a § 3 ods. 1, a túto skutoènos oznámi ministerstvu,
b) poiada ministerstvo pred zruením múzea alebo
galérie o vydanie súhlasu; súèasou iadosti je oznámenie o spôsobe naloenia so zbierkovými predmetmi.
§5
Register
(1) Zápis múzea alebo galérie do registra na základe
iadosti zriaïovate¾a alebo zakladate¾a (ïalej len iadate¾ o zápis) vykonáva ministerstvo. iados o zápis
do registra sa predkladá na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1. Súèasou iadosti o zápis do registra je zriaïovacia listina, zakladate¾ská listina alebo
tatút múzea alebo galérie.
(2) Ministerstvo zapíe do 90 dní od doruèenia iadosti o zápis alebo do 30 dní od odstránenia zistených
nedostatkov pod¾a odseku 4 do registra len múzeum
alebo galériu, ktoré
a) vedie odbornú evidenciu zbierkových predmetov
pod¾a § 10 ods. 3 písm. a),
b) má vytvorené podmienky na bezpeènos zbierkových
predmetov pod¾a § 12 a odbornú ochranu zbierkových predmetov pod¾a § 13,
c) zabezpeèuje sprístupòovanie zbierkových predmetov pod¾a § 15,
d) je personálne zabezpeèené na vykonávanie základných odborných èinnosti osobami s príslunou odbornou spôsobilosou.
(3) Ministerstvo poiada pred zápisom múzea do registra Slovenské národné múzeum a pred zápisom galérie Slovenskú národnú galériu o stanovisko o splnení

) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
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podmienok na výkon základných odborných èinností
múzeom alebo galériou. Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko Slovenského národného múzea alebo
Slovenskej národnej galérie zistí, e múzeum alebo galéria spåòa podmienky pod¾a odseku 2, ministerstvo zapíe múzeum alebo galériu do registra.
(4) Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko
Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie zistí, e múzeum alebo galéria nespåòa
podmienky pod¾a odseku 2, vyzve iadate¾a o zápis na
odstránenie zistených nedostatkov do 90 dní od doruèenia výzvy, ku ktorej ministerstvo pripojí stanovisko
Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie. Ak ministerstvo po opätovnom prihliadnutí na nové stanovisko zistí, e zistené nedostatky napriek výzve neboli odstránené, ministerstvo iados
o zápis do registra zamietne, èo písomne oznámi iadate¾ovi o zápis.
(5) iadate¾ o zápis môe opätovne poiada o zápis
do registra a po splnení povinností pod¾a odseku 2.
(6) Ak dôjde k zlúèeniu múzeí alebo galérií jedného
iadate¾a o zápis, oznámi iadate¾ o zápis takto zriadeného múzea alebo galérie túto skutoènos ministerstvu. Zároveò poiada o zápis takto zriadeného múzea
alebo galérie do registra. iadate¾ o zápis poiada o výmaz zlúèených múzeí alebo galérií z registra do 30 dní
odo dòa zlúèenia múzeí alebo galérií.
(7) Ak dôjde k prevodu zriaïovate¾skej alebo zakladate¾skej funkcie múzea alebo galérie dohodou na iného zriaïovate¾a alebo zakladate¾a, poiada nový zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea alebo galérie o zmenu
údajov v registri do 30 dní odo dòa prevodu zriaïovate¾skej funkcie alebo zakladate¾skej funkcie múzea alebo
galérie dohodou na iného zriaïovate¾a alebo zakladate¾a.
(8) Ak múzeum alebo galéria najmenej 12 mesiacov neplní povinnosti pod¾a § 8 a 15, môe ministerstvo z vlastného podnetu vykona výmaz jeho zápisu
v registri, o èom upovedomí zriaïovate¾a alebo zakladate¾a do 60 dní predo dòom výmazu z registra. Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ môe opätovne poiada o zápis do
registra najskôr 180 dní odo dòa výmazu z registra.
(9) Po zruení múzea alebo galérie vykoná ministerstvo ich výmaz z registra do 30 dní od doruèenia iadosti pod¾a § 4 ods. 2 písm. h).
(10) Múzeum alebo galéria, ktoré boli vymazané z registra, môu by pod¾a § 7 ods. 5 písm. j) zapísané do
evidencie zariadení, ktorých aktivity majú charakter
múzejnej prezentácie.
(11) Na úkony registra pod¾a tohto paragrafu sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.4)
4
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§6
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy5) pre
oblas ochrany kultúrneho dedièstva najmä
a) riadi a koordinuje výkon tátnej správy v oblasti múzeí a galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty,
b) urèuje strategické a koncepèné smery rozvoja múzejnej a galerijnej èinnosti,
c) zabezpeèuje vytváranie legislatívnych podmienok na
rozvoj múzeí a galérií,
d) vedie register,
e) zabezpeèuje výkon tátneho odborného doh¾adu
a kontroly nad dodriavaním tohto zákona,
f) vedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty pod¾a
§ 16,
g) ude¾uje súhlas pod¾a § 3 ods. 5,
h) vydáva povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ïalej len povolenie) z územia Slovenskej republiky pod¾a § 17 ods. 2 a 3 a na vývoz zbierkového
predmetu z colného územia Európskeho spoloèenstva (ïalej len Spoloèenstvo) pod¾a osobitného
predpisu,6)
i) vydáva predchádzajúci súhlas na doèasný vývoz
zbierkových predmetov pod¾a § 17 ods. 5 a 9, ak je
zriaïovate¾.
§7
Sústava múzeí a galérií
(1) Múzeum alebo galéria z územného h¾adiska sú
a) celotátne,
b) regionálne,
c) miestne.
(2) Múzeum alebo galéria z h¾adiska zamerania a pecializácie sú
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou
regiónu svojho pôsobenia,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou regiónu svojho pôsobenia,
c) pecializované múzeum s celotátnou pôsobnosou
s komplexnou múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou
vo vybraných oblastiach.
(3) Múzeum s múzejnou dokumentáciou vybraného
regiónu a galériu s galerijnou dokumentáciou vybraného regiónu zriaïuje vyí územný celok. Vyí územný
celok môe urèi vybrané múzeum alebo vybranú galériu ako pracovisko s koordinaènou, metodickou
a odborno-poradenskou pôsobnosou pre múzeá a galérie v územnom obvode vyieho územného celku a pre
vlastníkov a správcov predmetov kultúrnej hodnoty.
(4) pecializované múzeum s celotátnou pôsobnos-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 18 ods. 1 písm. b) zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
6
) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18.12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, kodifikované znenie (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Nariadenie Komisie (EHS) è. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) è. 3911/92 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv.4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993) v platnom znení.
5
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ou vykonáva koordinaèné, metodické, vzdelávacie
a informaèné èinnosti v oblasti svojej pecializácie.
(5) Slovenské národné múzeum je právnická osoba,
ktorej zriaïovate¾om je ministerstvo. Slovenské národné múzeum je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou intitúciou s celotátnou pôsobnosou pre oblas základných
odborných èinností. Slovenské národné múzeum najmä
a) nadobúda zbierkové predmety a zbierky dokumentujúce stav a vývoj prírody, hospodársky, spoloèensko-politický a kultúrny vývoj spoloènosti s dôrazom
na územie Slovenskej republiky, slovenský národ
a národnostné a etnické spoloèenstvá, ktoré ili
a ijú na území Slovenskej republiky, ako aj Slovákov, ktorí ili a ijú v zahranièí,
b) nadobúda predmety kultúrnej hodnoty slovenského
pôvodu aj v zahranièí, spracováva údaje o predmetoch kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu, ktoré
sa trvalo nachádzajú v zbierkach najmä zahranièných múzeí a sprístupòuje ich verejnosti,
c) je metodickým, odborným, poradenským, koordinaèným a vzdelávacím pracoviskom sústavy múzeí,
d) koordinuje informatizáciu a zavádzanie informaèných technológií v rámci sústavy múzeí,
e) zabezpeèuje digitalizáciu spracovania, spravovania
a sprístupòovania údajov o zbierkových predmetoch
v rámci sústavy múzeí,
f) vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu
zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri,
vybrané údaje z centrálnej evidencie zbierkových
predmetov v elektronickej podobe sprístupòuje verejnosti; centrálna evidencia zbierkových predmetov
múzeí spoluvytvára vedomostný systém múzeí,
g) spracováva a vyhodnocuje tatistické a iné údaje
o múzeách a o základných odborných èinnostiach,
sprístupòuje ich zriaïovate¾om alebo zakladate¾om
múzeí a galérií a ostatnej verejnosti,
h) posudzuje iadosti iadate¾ov o zápis múzea do registra; preveruje podmienky na výkon základných
odborných èinností,
i) poskytuje odbornú pomoc vlastníkom a správcom
predmetov kultúrnej hodnoty,
j) vedie evidenciu zariadení, ktorých aktivity majú
charakter múzejnej prezentácie.
(6) Slovenská národná galéria je právnická osoba,
ktorej zriaïovate¾om je ministerstvo. Slovenská národná galéria je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou
intitúciou s celotátnou pôsobnosou. Dokumentuje a vedecky skúma najmä vývin výtvarného umenia
v Slovenskej republike vo vetkých výtvarných disciplínach. Slovenská národná galéria najmä
a) nadobúda diela vetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahranièného pôvodu jednotlivých
historických období a súèasnosti s prihliadnutím na
diela národnej kultúry,
b) nadobúda diela výtvarného umenia vysokej vedeckej a kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahranièí, spracováva údaje o dielach výtvarného
umenia slovenského pôvodu, ktoré sa trvalo nachá-

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
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dzajú najmä v zbierkach zahranièných múzeí a galérií a sprístupòuje ich verejnosti,
je metodickým, odborným, poradenským, koordinaèným a vzdelávacím pracoviskom sústavy galérií,
koordinuje informatizáciu a zavádzanie informaèných technológií v rámci sústavy galérií,
zabezpeèuje digitalizáciu spracovania, spravovania
a sprístupòovania údajov o zbierkových predmetoch,
vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu
zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri
a vybrané údaje v elektronickej podobe sprístupòuje
verejnosti,
spracováva a vyhodnocuje tatistické a iné údaje
o galériách a základných odborných èinnostiach, sprístupòuje ich zriaïovate¾om a zakladate¾om galérií a ostatnej verejnosti,
posudzuje iadosti iadate¾ov o zápis galérie do registra a preveruje podmienky na výkon základných
odborných èinností v galérii,
poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vlastníkom
a správcom predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti
výtvarného umenia.

(7) Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celotátne pecializované múzeá sú právnické osoby, ktorých zriaïovate¾om je ministerstvo. Slovenské technické múzeum
v oblasti dejín vedy a techniky a Múzeum Slovenského
národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej
vojny, protifaistického odboja a slovenskej spoloènosti v rokoch 1938 a 1945 vykonávajú komplexnú múzejnú dokumentáciu a sú
a) vrcholné zbierkotvorné, vedecko-výskumné a kultúrno-vzdelávacie intitúcie v oblasti svojej pecializácie,
b) ústredné informaèné, metodické, koordinaèné,
vzdelávacie centrá pre múzejnú èinnos v oblasti
svojej pecializácie.
(8) Vojenské historické múzeum ako celotátne
pecializované múzeum je súèasou Vojenského historického ústavu, ktorý je právnickou osobou v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vojenské historické múzeum vykonáva
v oblasti vojenských dejín komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a) vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia intitúcia v oblasti svojej pecializácie,
b) ústredné informaèné, metodické, koordinaèné,
vzdelávacie centrum pre múzejnú èinnos v oblasti
svojej pecializácie.
§8
Základné odborné èinnosti
(1) Múzeum alebo galéria vykonávaním základných
odborných èinností sú povinné
a) získava predmety kultúrnej hodnoty ako zbierkové
predmety,
b) odborne spravova a vedecky skúma zbierkové
predmety,
c) prezentova zbierkové predmety s vyuitím infor-

Strana 1486

Zbierka zákonov è. 206/2009

Èiastka 76

maènej a výpovednej hodnoty zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných sluieb
a budovaní vedomostného systému múzea alebo galérie.

urèí komisia jednotlivo hodnotu vetkých nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok. O nadobudnutí
zbierkového predmetu a zbierky na základe odporúèania komisie rozhoduje tatutárny orgán.

(2) Základné odborné èinnosti sú
a) nadobúdanie zbierkových predmetov pod¾a § 9,
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraïovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie
múzea alebo galérie pod¾a § 10,
c) odborná revízia zbierkových predmetov múzea alebo
galérie 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
a historických objektov v správe múzea alebo galérie
pod¾a § 15.

(6) Predmety kultúrnej hodnoty mono ako zbierkové predmety nadobúda
a) kúpou,
b) darom,
c) vlastným výskumom,
d) prevodom správy,7)
e) zámenou s iným múzeom alebo galériou.

§9
Nadobúdanie zbierkových predmetov
(1) Múzeum alebo galéria sú povinné nadobúda
zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním
a pecializáciou stanovenou v zriaïovacej listine, zakladate¾skej listine alebo tatúte múzea alebo galérie.
(2) Nadobúdanie je cie¾avedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty na úèel
ich trvalého uchovávania, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania s cie¾om vyui ich informaènú a výpovednú vedeckú, historickú, kultúrnu
a umeleckú hodnotu v prezentaèných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea alebo galérie.
(3) Nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok
posudzuje komisia na tvorbu zbierok (ïalej len komisia). Komisiu ako svoj poradný orgán zriaïuje tatutárny orgán múzea alebo galérie, ak je múzeum alebo
galéria právnickou osobou, alebo tatutárny orgán
právnickej osoby, ktorej je múzeum alebo galéria organizaèným útvarom (ïalej len tatutárny orgán). Èlenov komisie vymenúva a odvoláva tatutárny orgán.
Èlenmi komisie môu by odborní zamestnanci múzea
alebo galérie a odborníci z vedných disciplín a odborov,
ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie.
(4) tatutárny orgán môe zriadi aj viac komisií pod¾a odborného zamerania a pecializácie múzea alebo
galérie. Na základe dohody tatutárnych orgánov mono zriadi jednu komisiu pre viacero múzeí alebo galérií.
(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok
7

)
)
9
)
10
)

(7) Predmety kultúrnej hodnoty nie je moné nadobúda ako zbierkové predmety, ak sú hnute¾nými archeologickými nálezmi8) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo pochádzajú z inej
trestnej èinnosti.9)
(8) Ustanovenia osobitných predpisov10) nie sú
ustanoveniami tohto zákona o nadobúdaní zbierkových predmetov dotknuté.
(9) Ak múzeum nadobudne do správy hnute¾né archeologické nálezy pod¾a osobitného predpisu,11) spravuje ich ako zbierkové predmety. Múzeum zriadené
pod¾a § 3 ods. 1 je povinné prija do svojej správy archeologické nálezy, ak boli získané z archeologických výskumov vykonaných v regióne jeho pôsobenia.
(10) Ak múzeum alebo galéria nadobudne ako zbierkový predmet kultúrnu pamiatku, jej zápis v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zostáva nedotknutý.12)
§ 10
Odborná evidencia zbierkových predmetov
a vyraïovanie zbierkových predmetov
(1) Múzeum alebo galéria sú povinné zapísa zbierkový predmet ihneï po jeho nadobudnutí do odbornej evidencie zbierkového fondu múzea alebo galérie.
(2) Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva s cie¾om jednoznaène identifikova zbierkový
predmet a urèi jeho vedeckú, historickú, kultúrnu
a umeleckú hodnotu. Vykonávanie odbornej evidencie
na základe odborného zhodnotenia a vedeckého skúmania zbierkových predmetov je súèasou vedomostného systému múzea alebo galérie.
(3) Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva v dvoch stupòoch
a) I. stupeò, ktorým je chronologická evidencia zbierkových predmetov; chronologická evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva v knihe prírastkov,

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 5 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Trestný zákon.
Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s urèitým tovarom, ktorý mono poui na vykonanie trestu smrti, muèenie alebo iné kruté, ne¾udské zaobchádzanie alebo poniujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L. 200, 30. 7.
2005) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008), zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorích predpisov, Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych
statkov (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb.).
11
) § 40 ods. 5, 7 a 8 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení zákona è. 208/2009 Z. z.
12
) § 22 zákona è. 49/2002 Z. z.
8
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b) II. stupeò, ktorým je katalogizácia zbierkových predmetov.
(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná
najneskôr do jedného roka po nadobudnutí zbierkového predmetu. Múzeum vykonáva katalogizáciu v podobe katalogizaèného záznamu, ktorý obsahuje odborný
a technický opis zbierkového predmetu zabezpeèujúci
jeho nezamenite¾nos. Galéria vykonáva katalogizáciu
na dokumentaènú kartu.
(5) Múzeum je kadoroène povinné v elektronickej
podobe poskytova Slovenskému národnému múzeu
údaje o odbornej evidencii zbierkových predmetov do
centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov a poskytova súèinnos pri digitalizácii zbierkových
predmetov.
(6) Galéria je kadoroène povinná v elektronickej
podobe poskytova Slovenskej národnej galérii údaje
o odbornej evidencii zbierkových predmetov do centrálnej evidencie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia a poskytova súèinnos pri digitalizácii
zbierkových predmetov.
(7) Na zbierkový predmet nemono zriadi záloné
právo13) ani ho inak zaai. Zbierkový predmet nepodlieha exekúcii pod¾a osobitných predpisov14) a konkurzu pod¾a osobitného predpisu.15)
(8) Z odbornej evidencie zbierkových predmetov
mono zbierkový predmet vyradi z dôvodu
a) znièenia,
b) odcudzenia,
c) trvalého vývozu,
d) zámeny,
e) ak zbierkový predmet nezodpovedá profilácii a pecializácii múzea alebo galérie a nezhodnocuje ich
zbierkový fond a sú splnené podmienky pod¾a odseku 9 alebo 10,
f) vydania oprávnenej osobe pod¾a osobitného predpisu.16)
(9) Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie
zriadenými ústredným orgánom tátnej správy mono
dôvod vyradenia pod¾a odseku 8 písm. e) uplatni len
vtedy, ak na základe zmluvy pod¾a osobitného
predpisu7) sa uskutoèní prevod jeho správy na iné múzeum alebo galériu, ktoré sú zriadené ústredným orgánom tátnej správy, alebo na základe zmluvy pod¾a
osobitného predpisu7) sa uskutoèní prevod jeho vlastníctva na obec alebo vyí územný celok do správy múzea alebo galérie, zriadenými vyím územným celkom
alebo obcou.
(10) Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie,
ktoré sú zriadené pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a c), mono
13
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dôvod vyradenia pod¾a odseku 8 písm. e) uplatni len
vtedy, ak na základe zmluvy pod¾a osobitného
predpisu17) sa uskutoèní prevod jeho správy na múzeum alebo galériu zriadených tým istým zriaïovate¾om,
alebo sa uskutoèní prevod jeho vlastníctva na obec alebo vyí územný celok do správy nimi zriadeného múzea alebo galérie pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a c), alebo na
iné múzeum alebo galériu, ktoré sú zriadené pod¾a § 3
ods. 1 písm. a).
(11) Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov múzea alebo
galérie posudzuje komisia na základe návrhu tatutárneho orgánu. Stanovisko komisie je pre tatutárny orgán záväzné.
(12) Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov spolu so súhlasným stanoviskom komisie predkladá tatutárny
orgán zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi, ktorí rozhodujú o súhlase s vyradením zbierkového predmetu
z odbornej evidencie zbierkových predmetov. Bez takého súhlasu nie je moné zbierkový predmet vyradi
z odbornej evidencie zbierkových predmetov.
(13) Záznamy o nadobúdaní, odbornej evidencii a vyraïovaní zbierkových predmetov sa trvalo uchovávajú.
§ 11
Odborná revízia zbierkových predmetov
(1) Vykonávanie odbornej revízie zbierkových predmetov je povinné. Odborná revízia zbierkových predmetov sa vykonáva porovnávaním zbierkového predmetu s evidenèným záznamom o zbierkovom predmete
v odbornej evidencii zbierkových predmetov. Odbornou
revíziou sa zisuje aj fyzický stav zbierkového predmetu
a potreba odborného oetrenia zbierkového predmetu.
(2) Odborná revízia sa vykonáva
a) pravidelne, formou èiastkovej odbornej revízie èasti
zbierkového fondu pod¾a celkového poètu zbierkových predmetov tak, e komplexná odborná revízia
zbierkového fondu sa uskutoèní
1. kadé dva roky, ak zbierkový fond nepresahuje
15 000 kusov zbierkových predmetov,
2. kadé tri roky, ak zbierkový fond nepresahuje
30 000 kusov zbierkových predmetov,
3. kadé tyri roky, ak zbierkový fond nepresahuje
50 000 kusov zbierkových predmetov,
4. kadých pä rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 100 000 kusov zbierkových predmetov,
5. kadých es rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 500 000 kusov zbierkových predmetov,

) § 151a a 151me Obèianskeho zákonníka.
) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti
(Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 280/1999 Z. z.
§ 80 ods. 1 písm. g) a § 84d zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
15
) § 72 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
) Napríklad zákon è. 403/1990 Zb. o zmierení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorích predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboenským spoloènostiam v znení zákona è. 97/2002 Z. z.
17
) Napríklad § 588 a 630 Obèianskeho zákonníka.
14
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6. kadých sedem rokov, ak zbierkový fond má viac
ako 500 000 kusov zbierkových predmetov,
b) mimoriadne, ak
1. odbornú revíziu nariadi zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzea alebo galérie,
2. je potrebné zisti skutoèný poèetný stav zbierkového fondu alebo jeho èasti a fyzický stav zbierkových predmetov, najmä po mimoriadnej udalosti
alebo pri premiestnení zbierky alebo èasti zbierkového fondu do iného depozitára,
3. dolo k zmene zamestnanca zodpovedného za
správu zbierky alebo èasti zbierkového fondu.
(3) Záznamy o vykonaní odbornej revízie zbierkového
fondu sa trvalo uchovávajú.
§ 12
Bezpeènos zbierkových predmetov
(1) Vestrannú bezpeènos a zvýenú ochranu zbierkových predmetov je potrebné zabezpeèi
a) vykonávaním zvýenej ochrany a bezpeènosti budov
a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety trvalo
uloené alebo doèasne uloené,18)
b) vykonávaním a zabezpeèením bezpeènostnej ochrany zbierkového predmetu pri jeho premiestòovaní,
sprístupòovaní a vyuívaní.
(2) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ sú povinní zabezpeèi vytvorenie systému vestrannej vnútornej bezpeènosti a zvýenej ochrany v múzeu alebo galérií, a tak
a) zamedzi pokodzovaniu a znehodnocovaniu zbierkových predmetov,
b) zabráni odcudzeniu a strate zbierkových predmetov,
c) zamedzi nedovolenej manipulácii a nedovolenému
premiestòovaniu zbierkových predmetov v rámci
múzea alebo galérie bez súhlasu zodpovedného zamestnanca,
d) zamedzi nedovolenému premiestòovaniu zbierkových predmetov z priestorov múzea alebo galérie.
(3) Múzeum alebo galéria, ktorá je právnickou osobou, alebo právnická osoba, ktorej organizaèným útvarom je múzeum alebo galéria, sú povinné pri výpoièke
zbierkového predmetu uzavrie s druhou zmluvnou
stranou zmluvu o výpoièke19) zbierkového predmetu,
alebo pri nájme zbierkového predmetu uzavrie zmluvu
o nájme20) zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené
podmienky výpoièky alebo nájmu zaruèujúce vestrannú ochranu, bezpeènos a starostlivos o vypoièaný zbierkový predmet alebo prenajatý zbierkový
predmet poèas jeho prepravy a prezentácie a zodpovednos za kody spôsobené pri preprave a prezentácii
zbierkového predmetu.
(4) Múzeum alebo galéria sú povinné zabezpeèi
18
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ochranu údajov týkajúcich sa uloenia a manipulácie
so zbierkovými predmetmi pred neoprávneným pouitím.
(5) Na zabezpeèenie ochrany zbierkových predmetov
v èase vojny a vojnového stavu sú múzeum alebo galéria, ktoré sú právnickou osobou, alebo právnická osoba, ktorej múzeum alebo galéria je organizaèným útvarom, povinné spracova a priebene aktualizova plán
evakuácie zbierkových predmetov a vies vlastnú bezpeènostnú dokumentáciu.21)
§ 13
Odborná ochrana zbierkových predmetov
(1) Odborná ochrana zbierkových predmetov sa musí
systematicky vykonáva s cie¾om zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachováva ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.
(2) Odborná ochrana zbierkových predmetov je zabezpeèovaná
a) trvalým odborným uloením zbierkových predmetov
v pecificky upravených a zabezpeèených priestoroch múzea alebo galérie  v depozitároch,
b) zabezpeèením optimálnych klimatických, svetelných a bezpeènostných podmienok pri trvalom uloení zbierkových predmetov v depozitároch,
c) vytváraním optimálnych klimatických, svetelných
a bezpeènostných podmienok pri prezentácii, túdiu
a preprave zbierkových predmetov,
d) odborným oetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä konzervovanie, retaurovanie a preparovanie.
(3) Konzervovanie je odborné oetrenie zbierkového
predmetu, ktoré sa vykonáva ako prevencia proti monej detrukcii zbierkového predmetu s cie¾om zachova
alebo zlepi fyzický stav zbierkového predmetu.
(4) Retaurovanie je odborné oetrenie zbierkového
predmetu, ktoré sa vykonáva s cie¾om kvalitatívne zlepi fyzický stav zbierkového predmetu a uvies zbierkový predmet do stavu èo najviac sa pribliujúcemu jeho
pôvodnému stavu.
(5) Preparovanie je odborné spracovanie zbierkového
predmetu z oblasti prírodovedných vied pecifickými
metódami s cie¾om jeho zachovania pre vedecké, dokumentaèné a výstavné úèely.
(6) Odborné oetrenie zbierkových predmetov sa
vykonáva
a) vo vlastných peciálne technicky vybavených priestoroch, ktorými sú najmä konzervátorské dielne,
retaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá,
b) dodávate¾sky.

) Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
19
) § 659 a 662 Obèianskeho zákonníka.
20
) § 663 a 723 Obèianskeho zákonníka.
21
) Napríklad èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu, zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993
Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
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(7) Pri výkone odborného oetrenia zbierkového
predmetu sú múzeum alebo galéria povinné zabezpeèi, aby zbierkový predmet nebol pokodený, znehodnotený alebo znièený.
(8) Odborné oetrenie zbierkových predmetov
môu vykonáva len osoby s príslunou odbornou spôsobilosou.
(9) Na retaurovanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia, ktoré je vykonávané na území
Slovenskej republiky, sa vzahuje osobitný predpis.22)
§ 14
Vedecko-výskumná èinnos
(1) Vedecko-výskumná èinnos23) sa vykonáva s cie¾om
a) nadobúda zbierkové predmety,
b) vedecky skúma zbierkové predmety a zbierky a vyui ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody
a hospodárskeho, politického, spoloèenského a kultúrneho vývoja spoloènosti,
c) skúma postupy a metódy pri odbornom oetrení
zbierkových predmetov,
d) prináa a rozvíja nové poznatky a informácie ako
súèas vedomostného systému múzea alebo galérie
v súlade s ich zameraním a pecializáciou.
(2) Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie
prírodnín a skúmanie ivotného prostredia sa vzahuje
osobitný predpis.24)
(3) Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie
archeologických nálezov a archeologický výskum vybraných lokalít sa vzahuje osobitný predpis.25)
§ 15
Sprístupòovanie zbierkových
predmetov a zbierok
Zbierkové predmety a zbierky sa vyuívajú a sprístupòujú formou
a) stálych expozícií,
b) dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
c) publikaènej èinnosti a ediènej èinnosti,
d) iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentaèných aktivít.
§ 16
Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú
zachovávané v múzeu alebo v galérii
(1) Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo galérii, môe zapísa právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom predme22

Strana 1489

tu kultúrnej hodnoty, do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty. Zápisu do evidencie predmetov kultúrnej
hodnoty podliehajú predmety uvedené v prílohe è. 2
a vetky originály diel výtvarného umenia bez èasového
obmedzenia vrátane diel ijúcich autorov.26)
(2) Do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty sa nezapisujú predmety, ktoré sú zbierkovým predmetom,
historickým kninièným dokumentom, historickým
kninièným fondom, kultúrnou pamiatkou alebo archívnym dokumentom.
(3) Povinnos zapísa predmet kultúrnej hodnoty do
evidencie predmetov kultúrnej hodnoty má vlastník
alebo správca, ktorým je
a) ústredný orgán tátnej správy,
b) právnická osoba zriadená ústredným orgánom tátnej správy,
c) vyí územný celok,
d) právnická osoba zriadená vyím územným celkom,
e) obec,
f) právnická osoba zriadená obcou,
g) Slovenská akadémia vied.
(4) Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie ministerstvo. iados o zápis do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3,
sa podáva v dvoch vyhotoveniach ministerstvu.
(5) Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo jeho
správca pod¾a odseku 3 sú oprávnení
a) poiada múzeum alebo galériu o odbornú pomoc pri
spracovaní evidenèného formulára na evidenciu
predmetov kultúrnej hodnoty,
b) uloi predmet kultúrnej hodnoty v múzeu alebo galérii, pokia¾ im to ich priestorové a odborné kapacity
umoòujú; prevzatie predmetu kultúrnej hodnoty
múzeom alebo galériou je moné len na základe
zmluvy o úschove,27) v ktorej sa upravia podmienky
úschovy,
c) poiada múzeum alebo galériu o odborné usmernenie pri odbornej ochrane predmetu kultúrnej hodnoty,
d) sprístupni predmet kultúrnej hodnoty verejnosti.
(6) Ak sa pri zápise predmetu kultúrnej hodnoty
a jeho evidencii preukáe jeho vysoká vedecká, historická, kultúrna a umelecká hodnota, môe ministerstvo zaèa proces vyhlásenia predmetu kultúrnej hodnoty za kultúrnu pamiatku.28)
(7) Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo
jeho správca pod¾a odseku 3, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, sú povinní
a) ponúknu predmet kultúrnej hodnoty pred uskutoènením jeho predaja na nadobudnutie ministerstvom vybranému múzeu alebo galérii, ktorí budú
vybraní pod¾a ich zamerania a pecializácie; ak mú-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1994 Z. z. o Komore retaurátorov a o výkone retaurátorskej èinnosti jej èlenov.
) Zákon è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/ 2008 Z. z.
24
) Zákon è. 543/2002 Z. z.
25
) § 36 ods. 2 a 3 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) Èl. 5 písm. b) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb.).
27
) § 747 a 753 Obèianskeho zákonníka.
28
) § 15 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
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zeum alebo galéria ponuku do 90 dní od jej doruèenia neprijme, prednostné právo na nadobudnutie
predmetu kultúrnej hodnoty zaniká,
b) uzavrie po prijatí ponuky na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou do
90 dní odo dòa doruèenia ponuky s vlastníkom
zmluvu o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty
za cenu zodpovedajúcu hodnote urèenej pod¾a § 9
ods. 5; pri nakladaní správcu majetku tátu pri ponuke a prevode predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a
tohto písmena sa nepostupuje pod¾a osobitného
predpisu,7)
c) poiada o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak predmet
kultúrnej hodnoty sa stal zbierkovým predmetom,
bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, bol vyhlásený
za historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond, alebo bol trvalo vyvezený z územia
Slovenskej republiky.
(8) Vlastník alebo správca predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej
hodnoty, je povinný chráni predmet pred jeho pokodením, znehodnotením a odcudzením a oznamova ministerstvu neodkladne kadú zmenu stavu.
§ 17
Vývoz a dovoz zbierkového predmetu
(1) Trvalý vývoz zbierkového predmetu sa povolí iba
v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet zodpovedajúcej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej
hodnoty z múzea alebo galérie na území tátu, do ktorého sa pre také múzeum alebo galériu povo¾uje trvalý vývoz zbierkového predmetu, inak sa iados o povolenie
pod¾a odseku 2 zamietne. Povolenie vydáva ministerstvo po predchádzajúcom súhlase zriaïovate¾a alebo
zakladate¾a v lehote 90 dní od doruèenia iadosti pod¾a
odseku 2. Na rozhodnutie o povolení sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.29)
(2) tatutárny orgán predkladá ministerstvu iados
o povolenie okrem kategórií pod¾a prílohy osobitného
predpisu30) spolu s predchádzajúcim súhlasom pod¾a
odseku 1 v tyroch vyhotoveniach na tlaèive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 4.
(3) Drite¾ povolenia predloí povolenie miestne príslunému colnému úradu, v ktorého územnom obvode
sa nachádza sídlo múzea alebo galérie, ak je preprava
zbierkového predmetu zabezpeèená pred jej uskutoènením. Colný úrad potvrdí, e sa z územia Slovenskej
republiky trvalo vyváa zbierkový predmet, ktorý je
predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú
so skutoèným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.
(4) Drite¾ povolenia je povinný predloi zbierkový
predmet colnému úradu a umoni colnému úradu fyzicky skontrolova totonos tohto predmetu s povolením.
(5) Doèasný vývoz zbierkového predmetu na prezen29

) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
) Príloha nariadenia Rady (ES) è. 116/2009.
31
) Èl. 9 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
30
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taèný, vedecko-výskumný, retaurátorský a konzervátorský úèel z územia Slovenskej republiky môe trva
najviac dva roky od vydania súhlasu pod¾a odseku 7
alebo v lehote urèenej ministerstvom pod¾a osobitného
predpisu31) na doèasný vývoz z colného územia Spoloèenstva.
(6) Múzeum alebo galéria sú povinné pred uskutoènením doèasného vývozu zbierkového predmetu uzavrie s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpoièke
zbierkového predmetu alebo zmluvu o nájme zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky
výpoièky19) alebo nájmu20) zbierkového predmetu zaruèujúce vestrannú ochranu, bezpeènos a starostlivos o zapoièané zbierkové predmety poèas ich prepravy a prezentácie a zodpovednos za kody spôsobené
pri preprave a prezentácii zbierkového predmetu. Nevyhnutnou súèasou zmluvy pod¾a predchádzajúcej vety
je povinnos druhej zmluvnej strany nahradi múzeu
alebo galérii vetky kody vzniknuté od prevzatia zbierkového predmetu druhou zmluvnou stranou do vrátenia zbierkového predmetu múzeu alebo galérii.
(7) Doèasný vývoz zbierkového predmetu z múzea
alebo galérie mono uskutoèni len s predchádzajúcim
súhlasom zriaïovate¾a alebo zakladate¾a. tatutárny
orgán predkladá zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi iados o doèasný vývoz zbierkového predmetu v tyroch
vyhotoveniach na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 5. Ak subjekty pod¾a predchádzajúcej vety súhlasia s doèasným vývozom, vydajú súhlas na doèasný
vývoz zbierkového predmetu do 15 dní od doruèenia
iadosti v tyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zale
múzeum alebo galéria ministerstvu.
(8) Prísluným orgánom na vystavenie povolenia
na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu6) je ministerstvo.
V konaní o vystavenie povolenia na vývoz zbierkového
predmetu pod¾a osobitného predpisu6) sa pouijú ustanovenia odseku 1 alebo odsekov 5 a 6; ustanovenia odsekov 7 a 9 sa nepouijú.
(9) tatutárny orgán môe poiada zriaïovate¾a
alebo zakladate¾a o zmenu úèelu doèasného vývozu
zbierkového predmetu, príjemcu a krajiny urèenia doèasného vývozu zbierkového predmetu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 6, v tyroch vyhotoveniach. Ak subjekty pod¾a predchádzajúcej vety
súhlasia so zmenou podmienok doèasného vývozu, vydajú súhlas na zmenu podmienok doèasného vývozu
zbierkového predmetu do 15 dní od doruèenia iadosti
v tyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zale múzeum alebo galéria ministerstvu.
(10) Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne
preveri pri spätnom dovoze zbierkové predmety a zisti, èi nedolo k ich pokodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu. Ak dolo k pokodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu zbierkového
predmetu, múzeum alebo galéria najneskôr do 30 dní
po spätnom dovoze sú povinné písomne informova
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zriaïovate¾a alebo zakladate¾a a ministerstvo o zistených skutoènostiach a sú povinné bezodkladne kona
pod¾a druhej vety odseku 6.
(11) Zbierkový predmet, ktorý je chránený pod¾a právneho poriadku iného tátu, nemono doviez do Slovenskej republiky
a) bez súhlasu prísluného orgánu tátu, z ktorého má
by dovezený alebo prepravený, ak je zaruèená vzájomnos,
b) ak je zrejmé, e ide o predmet, ktorý bol nezákonne
vyvezený alebo prepravený zo tátu pôvodu alebo
z tretieho tátu,
c) ak je zrejmé, e ide o odcudzený predmet.
§ 18
tátny odborný doh¾ad a kontrola
(1) tátny odborný doh¾ad nad dodriavaním základných odborných èinností pod¾a § 8 a 15 vykonáva ministerstvo. Ministerstvo vykonáva kontrolu32) nad dodriavaním ustanovení tohto zákona.
(2) Ministerstvo pri výkone tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly je oprávnené
a) vyadova informácie a doklady, ktoré sú potrebné
na dodriavanie povinností ustanovených týmto zákonom,
b) vstupova s predchádzajúcim súhlasom tatutárneho orgánu do priestorov múzea alebo galérie, ktoré
slúia na výkon základných odborných èinností
a prezentovanie zbierkových predmetov,
c) preveri plnenie povinností pod¾a tohto zákona zriaïovate¾om alebo zakladate¾om.
(3) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ je povinný poskytnú
ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súèinnos, a to v rozsahu potrebnom na výkon
tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly a v lehote
urèenej ministerstvom.
(4) Colné úrady vykonávajú kontrolu dokladov vzahujúcich sa na trvalý vývoz pod¾a § 17 ods. 3 a 4.
§ 19
Priestupok
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) prevedie predmet kultúrnej hodnoty bez toho, aby
ho ponúkol múzeu alebo galérii pod¾a § 16 ods. 7
písm. a),
b) nepoiada o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty
z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak nastane skutoènos pod¾a § 16 ods. 7 písm. c),
c) nechráni predmet kultúrnej hodnoty pod¾a § 16
ods. 8.
(2) Za tento priestupok ministerstvo uloí pokutu
do výky 1 000 eur. Pokutu mono uloi aj opakovane.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahujú
veobecné predpisy o priestupkoch.33)
32
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§ 20
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo uloí právnickej osobe pokutu
a) do výky 1 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 5
ods. 6 a 7, § 10 ods. 1 a 3 a 6, § 16 ods. 3, 7 a 8,
b) do výky 5 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 4
ods. 2 a 3, § 9 ods. 7, § 10 ods. 7 a 12, § 13,
c) do výky 10 000 eur za poruenie povinností pod¾a
§ 3 ods. 5, § 4 ods. 4, § 10 ods. 8 a ods. 9 a 11 a 13,
§ 11, 12, alebo ak doèasne vyvezie zbierkový predmet bez súhlasu pod¾a § 17 ods. 7, alebo ak pri vývoze zbierkového predmetu z colného územia Spoloèenstva koná v rozpore s ustanoveniami osobitného
predpisu,34)
d) do výky 100 000 eur, ak trvalo vyvezie zbierkový
predmet bez povolenia pod¾a § 17 ods. 1 alebo bez
potvrdenia pod¾a § 17 ods. 3 alebo spätne nedovezie
zbierkový predmet v lehote pod¾a § 17 ods. 5.
(2) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na závanos, spôsob, trvanie a následky konania.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï ministerstvo zistí poruenie povinnosti, najneskôr
vak do troch rokov od poruenia povinnosti.
(4) Pokutu mono uloi aj opakovane.
(5) Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do
30 dní odo dòa, keï rozhodnutie, ktorým bola uloená,
nadobudlo právoplatnos. Na konanie o uloení pokuty
sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.4)
(6) Výnos z pokuty je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 21
Prechodné ustanovenie
(1) Múzeum alebo galéria zriadené pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona v súlade s ustanoveniami
doterajích predpisov o zriaïovaní a zakladaní múzeí
a galérií sa povaujú za múzeum alebo galériu pod¾a
tohto zákona.
(2) Múzeum alebo galéria zaregistrované v Registri
múzeí a galérií pod¾a doterajích predpisov sa povauje
za múzeum alebo galériu zapísanú do registra pod¾a
tohto zákona, ak spåòa podmienky pod¾a § 5 ods. 2. Ak
múzeum alebo galéria nesplnia podmienky pod¾a § 5
ods. 2 do 1. júna 2010, ministerstvo postupuje pod¾a
§ 5 ods. 8 a 9.
§ 22
Splnomocòovacie ustanovenie
Podrobnosti o základných odborných èinnostiach
v múzeu alebo galérii a o evidencii predmetov kultúrnej
hodnoty ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
34
) § 10 ods.1 písm. g) a h) zákona è. 207/2009 Z. z.
33
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§ 23
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty v znení zákona è. 387/2001 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z. a zákona è. 94/2008 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných
zbierkových predmetov a galerijných zbierkových
predmetov v znení vyhláky Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky è. 557/2004 Z. z.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
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è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z. a zákona
è. 191/2009 Z. z. sa mení takto:
1. V § 32 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. V § 32 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza písmenom c).
Èl. III
Úèinnos zákona
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

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

1

IADOS O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE DO REGISTRA )
A. MÚZEUM/GALÉRIA
Názov múzea/galérie:
Adresa (názov obce/PSÈ, názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo):
IÈO:2)
Telefón (vrátane smerového èísla):
Fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
Riadite¾ múzea/galérie (meno a priezvisko, funkcia):
Údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum/galéria súèasou (uvádza len múzeum/galéria bez právnej subjektivity).
Názov organizácie:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
1

B. IADATE¼ O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE )
Názov:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax:
E-mail:
Adresa internetovej stránky:
tatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
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C. ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII
Rok zriadenia/zaloenia:
Základný dokument (doloi v prílohe), dátum vydania, miesto vydania:
Typ múzea z územného h¾adiska a z h¾adiska pecializácie:
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
c) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti a vedných odboroch s celotátnou pôsobnosou,
d) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti s regionálnou pôsobnosou,
e) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
Profilácia a pecializácia múzea/galérie (uvies konkrétnu pecializáciu múzea a rozsah zbernej oblasti):

Celkový poèet zamestnancov múzea/galérie:
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 spravuje depozitár s celkovou výmerou (k § 12) ................................................................................. m2.
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov (k § 13):
Múzeum/galéria zabezpeèuje odborné oetrenie zbierkových predmetov
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):
Telefón/fax:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu

Odtlaèok peèiatky iadate¾a o zápis:

iadate¾a o zápis:
D. DOLOKA O REGISTRÁCII (vyp¾òa 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 zapísalo múzeum/galériu do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis

Odtlaèok úradnej peèiatky

zodpovedného zamestnanca:

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

1
2

) Nevhodné preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Kategória predmetu kultúrnej hodnoty
1. Archeologické predmety starie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súèasou umeleckých, historických alebo náboenských pamiatok, ktoré boli
rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
3. Obrazy, ma¾by a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do kategórie 4
alebo 5, vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek technikou a na akomko¾vek materiáli, starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom.
4. Akvarely, gvae a pastely vytvorené výhradne ruène a na akomko¾vek materiáli, starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom.
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2, a kresby vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek
technikou a na akomko¾vek materiáli, starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
6. Originály rytín, grafík, sieotlaèí a litografií s ich príslunými toèkami a originály plagátov starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom.
7. Originály sôch alebo súsoí (plastík) a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1.
8. Inkunábuly (prvotlaèe) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok starie
ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
9. a) Zbierky a vzorky zo zoologických, z botanických, mineralogických alebo z anatomických zbierok,
b) zbierky historického, paleontologického, etnografického, numizmatického alebo filatelistického významu.
10. Akéko¾vek iné staroitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 a 9
a) staré od 50 do 100 rokov:
hraèky a hry
výrobky zo skla
predmety zo základných kovov
úitkové predmety z umelých materiálov
striebrotepecké a zlatotepecké predmety
nábytok
optické, fotografické alebo kinematografické prístroje
hudobné nástroje
hodiny a hodinky a ich èasti
predmety z dreva
keramické výrobky  predmety z porcelánu a hrnèiarske výrobky
gobelíny a iné staroitné dekoraèné textílie vyrobené rôznymi technikami, sakrálne textílie, odevy a odevné
doplnky
koberce
tapety
zbrane
b) starie ako 100 rokov
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Príloha è. 3
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

EVIDENCIA PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

Evidenèné èíslo predmetu:

Dátum prijatia iadosti:
1

1

A. ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/SPRÁVCOVI ) PREDMETU/SÚBORU PREDMETOV ) KULTÚRNEJ HODNOTY
Názov právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby:
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu:
1

B. ÚDAJE O PREDMETE/SÚBORE PREDMETOV ) 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:
Nadobúdacia cena:
Poèet kusov:

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

Meno, priezvisko a podpis vlastníka/správcu:
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1

) Nevhodné preèiarknu.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

1

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ )
1
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Èíslo iadosti:

Dátum prijatia iadosti:
1

A. MÚZEUM/GALÉRIA, KTORÉ MÁ V SPRÁVE ZBIERKOVÝ PREDMET /SÚBOR ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Názov múzea/galérie, ktoré iada o trvalý vývoz/zámenu:1)
Adresa múzea/galérie (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón (vrátane smerového èísla):
Fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
tatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia):
Zodpovedný zamestnanec/vedúci:
1

B. OPIS ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Názov, opis a fotografia:2)

Prírastkové èíslo:
Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo:
Súèasný fyzický stav:2)

Názov, opis a fotografia predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) za ktorý/-é sa zámena uskutoèòuje:2)
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tát vývozu a adresa nového uloenia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)

Názov a adresa nového vlastníka/správcu:1)

Poèet strán príloh:
V ................................ dòa .........................
Meno, priezvisko, funkcia
a podpis tatutárneho orgánu:

Odtlaèok peèiatky múzea:

C. STANOVISKO ZRIAÏOVATE¼A K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU
1
ZBIERKOVÝCH PREDMETOV: )
Názov zriaïovate¾a:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax:
tatutárny orgán (meno, priezvisko a 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
1
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí 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:
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E. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
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 orgán:

1
2

Odtlaèok úradnej peèiatky:

) Nevhodné preèiarknu.
) V prípade potreby uvies v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ
1
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Èíslo iadosti:

Dátum prijatia:

A. MÚZEUM/GALÉRIA, KTORÉ IADA O DOÈASNÝ VÝVOZ
Názov múzea/galérie:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón (vrátane smerového èísla):
Fax (vrátane smerového èísla):
E-mail:
Riadite¾ múzea/galérie (meno a priezvisko, funkcia):1)
Názov a opis zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Poèet kusov zbierkových predmetov/súboru zbierkových predmetov:1)
Prírastkové èíslo:
Evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo:
Súèasný fyzický stav:
Zmluva o výpoièke è. ...................................... uzavretá dòa ...........................................................
Úèel doèasného vývozu:
a) prezentaèný (názov a organizátor prezentácie, výstavy),
b) retaurátorský, konzervátorský,
c) vedecko-výskumný.
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 ......................

Meno, priezvisko, funkcia
a podpis tatutárneho orgánu múzea:
Odtlaèok peèiatky:
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B. SÚHLAS ZRIAÏOVATE¼A MÚZEA/GALÉRIE K DOÈASNÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/
1
SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV )
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
IÈO:
Telefón, fax:
tatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia):

vydáva súhlas na doèasný vývoz
zbierkového predmetu (názov a èíslo)

............................................................................................................................................................
/súboru zbierkových predmetov v poète ........kusov pod¾a zoznamu v rozsahu ....... strán uvedeného
v prílohe2)

do (tát) ....................................... v termíne od ....................... do..................... .

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

Podpis tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1
2

) Nevhodné preèiarknu.
) V prípade viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam s uvedením evidenèného alebo inventárneho èísla v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Èíslo iadosti: ...........................

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

(k iadosti è. ......................, ku ktorej bol dòa ....................... vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu pod¾a § 17 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).

A. VYPÅÒA MÚZEUM/GALÉRIA, KTORÉ/-Á IADA ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU
ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Názov a adresa múzea/galérie
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia):
IÈO:
ktoré/-á na základe citovanej iadosti dostalo/-a súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu, iada o nasledovnú zmenu podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu:
(zmena doby vývozu, zmena príjemcu/príjemcov zbierkového predmetu, zmena krajiny/krajín urèenia a iné dôvody: 1)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

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

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu múzea/galérie:

Odtlaèok peèiatky:
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2

B. VYPÅÒA ZRIAÏOVATE¼ MÚZEA/GALÉRIE )
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a:2)
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
IÈO:
tatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia):

súhlasí
so zmenou podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu/zbierkových predmetov2)
k iadosti è. ......................, ku ktorej bol dòa .......................... vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu/zbierkových predmetov2) pod¾a § 17 ods. 6 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
na základe iadosti múzea/galérie2)
........................................................................................................................................................................

V ............................... dòa.....................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:2)

1
2

) Múzeum alebo galéria uvedie dôvod zmeny podmienok doèasného vývozu.
) Nevhodné preèiarknu.

Odtlaèok peèiatky:
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207
ZÁKON
z 28. apríla 2009
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
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky trvalého vývozu a doèasného vývozu
predmetu kultúrnej hodnoty1) z územia Slovenskej
republiky v rámci colného územia Európskeho spoloèenstva (ïalej len Spoloèenstvo),
b) niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej
hodnoty pod¾a osobitného predpisu,2)
c) zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky,
d) podmienky poskytovania dotácie zo tátneho rozpoètu na náhradu kody vzniknutej pri doèasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej,
historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na
prezentaèné úèely na územie Slovenskej republiky,
e) vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo
vlastníctve alebo v drbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty (ïalej len predajca).
(2) Tento zákon sa nevzahuje na vývoz predmetov
kultúrnej hodnoty, ktorými sú
a) národné kultúrne pamiatky,3)
b) zbierkové predmety,4)
c) archívne dokumenty,5)
d) historické kninièné dokumenty a historické kninièné fondy,6)
e) originály diel výtvarného umenia, ktoré sú vo vlastníctve ich ijúceho autora.
§2
Trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
z územia Slovenskej republiky
v rámci colného územia Spoloèenstva
(1) Trvale vyviez predmet kultúrnej hodnoty z úze1

mia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe
è. 1, mono iba s predchádzajúcim povolením na trvalý
vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej
republiky v rámci colného územia Spoloèenstva s náleitosami pod¾a bodu C prílohy è. 2 (ïalej len povolenie).
(2) Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) po prihliadnutí na
stanovisko Komisie na ochranu súèastí kultúrneho dedièstva, na ktoré sa vzahuje osobitný právny reim vo
vzahu k zahranièiu (ïalej len komisia); komisia je
poradný orgán ministerstva.
(3) Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo ním
splnomocnená osoba (ïalej len vlastník) predkladá
ministerstvu iados o povolenie v troch vyhotoveniach
na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2 na kadý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo. Súèasou
iadosti o povolenie je znalecký posudok o hodnote
predmetu kultúrnej hodnoty.7)
(4) Vlastník je povinný predloi iados o povolenie
najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci
colného územia Spoloèenstva.
(5) Vlastník je povinný na výzvu umoni ministerstvu obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty pred vydaním povolenia.
(6) Ministerstvo rozhodne o povolení do 30 dní od doruèenia iadosti o povolenie.
(7) Ministerstvo iados o povolenie zamietne, ak je
dôvodný predpoklad, e
a) predmet kultúrnej hodnoty môe by vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku pod¾a osobitného predpisu,8)
b) predmet kultúrnej hodnoty môe by vyhlásený za
historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond,9)
c) dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku, vyí územný celok alebo obec na úèely zverenia do správy mú-

) § 2 ods. 1 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18.12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, kodifikované znenie (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Nariadenie Komisie (EHS) è. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) è. 3911/92 o vývoze
tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993) v platnom znení.
3
) § 25 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
4
) § 2 ods. 2 zákona è. 206/2009 Z. z.
5
) § 25 a 27 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 216/2007 Z. z.
6
) § 21 zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
7
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 15 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 18 zákona è. 183/2000 Z. z.
2
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zea alebo galérie, ktoré sú zriadené ústredným
orgánom tátnej správy, vyím územným celkom
alebo obcou a sú zapísané v registri múzeí a galérií;10) ministerstvo môe informova múzeá a galérie
vybrané pod¾a odborného zamerania o konaní o iadosti o povolenie.
(8) Ak sa predmet kultúrnej hodnoty do 12 mesiacov
od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí iadosti
o povolenie nestane zbierkovým predmetom, alebo nebude predmetom konania o vyhlásenie za kultúrnu
pamiatku, historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond, po opätovnom poiadaní ministerstvo vydá povolenie do 10 pracovných dní od doruèenia iadosti.
(9) Povolenie stráca platnos po uplynutí 12 mesiacov odo dòa, keï nadobudlo právoplatnos.
(10) Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti
pod¾a osobitných predpisov.11)
(11) Náklady spojené s vydaním povolenia vrátane
znaleckého posudku znáa vlastník.
(12) Drite¾ povolenia predloí povolenie miestne príslunému colnému úradu, v ktorého územnom obvode
sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
vlastníka, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty
zabezpeèená pred jej uskutoènením. Colný úrad potvrdí, e sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváa
predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutoèným
stavom predmetu kultúrnej hodnoty.
(13) Drite¾ povolenia je povinný predloi predmet
kultúrnej hodnoty colnému úradu a umoni colnému
úradu skontrolova totonos tohto predmetu s povolením.
§3
Doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
z územia Slovenskej republiky
v rámci colného územia Spoloèenstva
(1) Doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia
Spoloèenstva, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe è. 1, môe trva najviac dva roky od vyznaèenia potvrdenia pod¾a odseku 4 písm. a) spravidla na prezentaèné,
konzervátorské, retaurátorské, vedecko-výskumné alebo tudijné úèely.
(2) Vlastník je povinný oznámi doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky
v rámci colného územia Spoloèenstva pod¾a odseku 1
ministerstvu najmenej pä dní pred doèasným vývozom
predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3. Ministerstvo
potvrdí prijatie tlaèiva vlastníkovi na dvoch rovnopisoch tlaèiva.
10
11
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(3) Vlastník predloí dva rovnopisy tlaèiva pod¾a odseku 2 s vyznaèeným potvrdením ministerstva miestne
príslunému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka.
(4) Colný úrad potvrdí na dvoch rovnopisoch tlaèiva
pod¾a odseku 2, ak sa oznamované údaje pod¾a odseku 2 zhodujú so skutoèným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, e
a) predmet kultúrnej hodnoty sa doèasne vyváa z územia Slovenskej republiky, ak je preprava vlastníkom
zabezpeèená a
b) predmet kultúrnej hodnoty sa spätne doviezol na
územie Slovenskej republiky.
(5) Vlastník je povinný predloi predmet kultúrnej
hodnoty colnému úradu a umoni colnému úradu
skontrolova totonos tohto predmetu s oznamovanými údajmi pod¾a odseku 2.
(6) Vlastník je povinný písomne zasla ministerstvu
po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis tlaèiva pod¾a
odseku 2 s vyznaèeným potvrdením colného úradu o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia
Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.
(7) Vlastník je povinný oznámi ministerstvu zmenu
úèelu doèasného vývozu, príjemcu a krajiny urèenia
predmetu kultúrnej hodnoty na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 4. Ministerstvo prijatie oznámenia
potvrdí vlastníkovi na rovnopise tlaèiva.
§4
Niektoré podmienky vývozu predmetu
kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva
(1) Prísluným orgánom na vystavenie povolenia na
vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia
Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu2) okrem prípadu, keï je prísluný iný ústredný orgán tátnej správy pod¾a osobitného predpisu,5) je ministerstvo. V konaní o vystavenie povolenia na vývoz predmetu
kultúrnej hodnoty pod¾a osobitného predpisu2) sa pouijú ustanovenia § 2 ods. 2, 4, 6 a 8.
(2) Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je uvedený
v prílohe osobitného predpisu,2) ale je uvedený v prílohe è. 1 tohto zákona, nemono vyviez z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Spoloèenstva bez
splnenia podmienok pod¾a § 2, ak ide o trvalý vývoz
predmetu kultúrnej hodnoty, alebo § 3, ak ide o doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
§5
Zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
na územie Slovenskej republiky
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený pod¾a

) § 5 zákona è. 206/2009 Z. z.
) § 34, 35 a 39 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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právneho poriadku iného tátu, nemono doviez na
územie Slovenskej republiky
a) bez súhlasu prísluného orgánu tátu, z ktorého má
by dovezený alebo prepravený, ak je zaruèená vzájomnos,
b) ak je zrejmé, e ide o predmet, ktorý bol nezákonne
vyvezený alebo prepravený zo tátu pôvodu alebo
z tretieho tátu,
c) ak je zrejmé, e ide o odcudzený predmet.
§6
Dotácia zo tátneho rozpoètu na náhradu kody
vzniknutej pri doèasnom dovoze predmetu
kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo môe poskytnú dotáciu zo tátneho
rozpoètu na základe iadosti múzeu alebo galérii zriadenej ústredným orgánom tátnej správy, vyím
územným celkom alebo obcou,12) kninici zriadenej
ústredným orgánom tátnej správy, vyím územným
celkom alebo obcou13) alebo archívu zriadenému tátnym orgánom alebo ním zriadenou a zaloenou právnickou osobou, obcou alebo vyím územným celkom,14) ktoré sú právnickou osobou (ïalej len iadate¾
o dotáciu), okrem múzea, galérie a kninice v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva na náhradu kody poièiavate¾ovi vzniknutej pri doèasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
na úèely prezentácie na území Slovenskej republiky.
Poièiavate¾ na úèely tohto zákona je osoba, ktorá poièiava predmet kultúrnej hodnoty na úèely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(2) Múzeu, galérii a kninici v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva sa finanèné prostriedky na náhradu
kody vzniknutej pri doèasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na úèely pod¾a odseku 1 pri doèasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty poskytnú rozpoètovým opatrením.
(3) Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty,
na ktorý mono poskytnú dotáciu pre jedného iadate¾a o dotáciu, je 40 000 eur. Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý mono poskytnú dotáciu pre iadate¾a o dotáciu, je 10 000 000 eur.
(4) iados o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu do 31. júla roka, ktorý predchádza roku, v ktorom
bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná.
(5) Dotáciu mono poskytnú a poui len na náhradu kody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky
od vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, intalácii a prezentovaní
predmetu kultúrnej hodnoty jeho pokodením, znehodnotením alebo odcudzením.
(6) Dotáciu nemono poskytnú ani poui na náhradu kody, ak
a) bola spôsobená iadate¾om o dotáciu a k pokodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu
12

kultúrnej hodnoty dolo v dôsledku poruenia právnych predpisov, nesprávnym zaobchádzaním alebo
nedbanlivosou,
b) vznikla v dôsledku nedbanlivosti poièiavate¾a alebo
dopravcu, alebo
c) vznikla v dôsledku mimoriadnej udalosti, teroristického èinu, vojny, vojnového stavu, výnimoèného
stavu alebo núdzového stavu.
(7) Ak ministerstvo iados o poskytnutie dotácie
schváli, vydá iadate¾ovi o dotáciu osvedèenie o poskytnutí dotácie v jednom vyhotovení.
(8) iadate¾ o dotáciu a právnické osoby pod¾a odseku 2 sú povinní bez mekania po prekroèení tátnych
hraníc Slovenskej republiky spísa s dopravcom protokol o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie
Slovenskej republiky alebo protokol o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.
Dopravca na úèely tohto zákona je osoba, ktorá zabezpeèuje prepravu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na úèely jeho prezentácie na
území Slovenskej republiky.
(9) Protokol musí obsahova identifikaèné údaje
iadate¾a o dotáciu alebo právnickej osoby pod¾a odseku 2 a dopravcu, názov prezentaènej aktivity, dátum
a èas prekroèenia tátnej hranice Slovenskej republiky, miesto prekroèenia tátnej hranice Slovenskej republiky, podpis iadate¾a o dotáciu alebo právnickej
osoby pod¾a odseku 2 a podpis dopravcu.
(10) iadate¾ o dotáciu alebo právnická osoba pod¾a
odseku 2 bez mekania predloí miestne príslunému
colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iadate¾a
o dotáciu alebo právnickej osoby pod¾a odseku 2, tri
rovnopisy tlaèiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 5.
(11) Colný úrad potvrdí na troch rovnopisoch tlaèiva
pod¾a odseku 10, ak sa údaje na tlaèive zhodujú so
skutoèným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, e
a) predmet kultúrnej hodnoty sa doèasne doviezol na
územie Slovenskej republiky a
b) predmet kultúrnej hodnoty sa spätne vyváa z územia Slovenskej republiky, ak je preprava dopravcom
zabezpeèená.
(12) iadate¾ o dotáciu a právnická osoba pod¾a odseku 2 sú povinní predloi predmet kultúrnej hodnoty
colnému úradu a umoni colnému úradu skontrolova
totonos tohto predmetu s potvrdením.
(13) Podrobnosti o poskytovaní dotácií pod¾a odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§7
Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty
vo vlastníctve alebo v drbe predajcu
(1) Predmet kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo

) § 3 ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 206/2009 Z. z.
) § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona è. 183/2000 Z. z. v znení zákona è. 416/2001 Z. z.
14
) § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 395/2002 Z. z.
13
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v drbe predajcu sa zapisuje do evidencie predmetov
kultúrnej hodnoty.15) Predajca na úèely tohto zákona je
osoba, ktorej predmetom podnikania alebo èinnosti je
obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty.
(2) Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie
predajca na úèely identifikácie predmetov kultúrnej
hodnoty a obmedzenia pohybu predmetov kultúrnej
hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo tátu pôvodu alebo z tretieho tátu alebo pochádzajú z trestnej
èinnosti.
(3) Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty je vedená
na identifikaènej karte pod¾a prílohy è. 6.
(4) Predajca je povinný informova nadobúdate¾a
predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu2) a na trvalý vývoz
predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva pod¾a
§ 2.
(5) Predajca môe poiada ministerstvo o predbené
vyjadrenie k monosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci
colného územia Spoloèenstva pod¾a § 2. iados musí
obsahova údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a struèný opis, autor alebo výrobca,
technika a materiál, rozmery alebo hmotnos, datovanie, identifikaèné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej
hodnoty. Predbené vyjadrenie ministerstva nenahrádza povolenie ministerstva pod¾a § 2.
§8
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1) Kontrolu dodriavania osobitného predpisu2)
a tohto zákona vykonáva ministerstvo prostredníctvom
ním poverených zamestnancov a prizvaných osôb. Poverení zamestnanci a prizvané fyzické osoby postupujú
pri výkone kontroly pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti ustanovených osobitným predpisom.16)
(2) Poverený zamestnanec ministerstva je pri výkone
kontroly pod¾a odseku 1 oprávnený
a) skontrolova po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky totonos a fyzický stav predmetu kultúrnej hodnoty
v nadväznosti na oznamované údaje pod¾a § 3 alebo
údaje uvedené v povolení pod¾a osobitného predpisu,17)
b) navrhnú spôsob nápravy, ak poèas doèasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a § 3 alebo
pod¾a osobitného predpisu18) dolo k jeho pokodeniu alebo zmene,
c) preveri vedenie evidencie predmetov kultúrnej hodnoty.
15
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(3) Vlastník, iadate¾ o povolenie pod¾a osobitného
predpisu,17) iadate¾ o dotáciu, predajca a právnické
osoby pod¾a § 6 ods. 2 sú povinní poskytnú ministerstvu úplné informácie, podklady a súèinnos, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly pod¾a odseku 1
a v lehote urèenej ministerstvom.
§9
Kontrola vykonávaná colnými úradmi
(1) Colné úrady vykonávajú kontrolu dodriavania
tohto zákona v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
Colné úrady sú pri výkone kontroly oprávnené
a) kontrolova doklady pod¾a tohto zákona vzahujúce
sa na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a § 2, doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
pod¾a § 3 a doèasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a § 6,
b) vyzva vlastníka, iadate¾a o dotáciu a právnické
osoby pod¾a § 6 ods. 2 na strpenie úkonov potrebných na vykonanie fyzickej kontroly totonosti predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení, oznamovanými údajmi pod¾a § 3 ods. 2 alebo údajmi na
potvrdení pod¾a § 6.
(2) Colné úrady sú pri výkone kontroly pod¾a odseku 1 povinné bezodkladne oznámi orgánom èinným
v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného
èinu, najmä v súvislosti s poruením obmedzení vzahujúcich sa na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a § 2, doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty pod¾a § 3 a doèasný dovoz predmetu kultúrnej
hodnoty pod¾a § 6.
(3) Colné úrady sú pri výkone kontroly pod¾a odseku 1 povinné bezodkladne písomne informova ministerstvo o poruení ustanovení tohto zákona a v prípadoch bránenia alebo marenia výkonu kontroly pod¾a
ods. 1 písm. a) a neuposlúchnutia výzvy pod¾a ods. 1
písm. b) spísa záznam o priestupku a neodkladne ho
zasla spolu s príslunou dokumentáciou ministerstvu.
(4) Colné úrady sú povinné pri výkone kontroly pod¾a
odseku 1 skontrolova totonos predmetu kultúrnej
hodnoty s údajmi na povolení, oznamovanými údajmi
pod¾a § 3 ods. 2 alebo údajmi na potvrdení pod¾a § 6.
(5) Vlastník, iadate¾ o dotáciu a právnické osoby
pod¾a § 6 ods. 2 sú povinní poskytnú colnému úradu
úplné a pravdivé informácie, podklady, pravé doklady
a súèinnos, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly pod¾a odseku 1 a v lehote urèenej colným úradom.
§ 10
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) trvalo vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia

) Èl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov
(vyhláka ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb.).
16
) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
17
) Èl. 6 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
18
) Nariadenie Komisie (EHS) è. 752/93.
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

19

)
)
21
)
22
)
23
)
24
)
25
)
20
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Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva alebo za podmienok pod¾a § 4 ods. 2 z colného územia Spoloèenstva bez platného povolenia
pod¾a § 2 ods. 2 a bez potvrdenia pod¾a § 2 ods. 12,
neuposlúchne výzvu ministerstva pod¾a § 2 ods. 5
alebo colného úradu pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) alebo nevyhovie iadosti orgánu prísluného na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného
predpisu2) na fyzické predloenie predmetu kultúrnej hodnoty na úèely vydania povolenia na vývoz
pod¾a osobitného predpisu,19)
bráni alebo marí výkon kontroly pod¾a § 8 ods. 2 a § 9
ods. 1 písm. a),
doèasne vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia
Spoloèenstva bez splnenia oznamovacej povinnosti
pod¾a § 3 ods. 2, 6 alebo 7 alebo bez potvrdenia pod¾a
§ 3 ods. 4 písm. a),
nezabezpeèí spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky v lehote pod¾a
§ 3 ods. 1 v súlade s oznamovanými údajmi pod¾a § 3
ods. 2 a v lehote urèenej orgánom prísluným pod¾a
osobitného predpisu20) na vystavenie povolenia na
doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu2)
alebo spätne dovezie predmet kultúrnej hodnoty na
územie Slovenskej republiky z colného územia Spoloèenstva bez potvrdenia pod¾a § 3 ods. 4 písm. b),
uvedie nesprávne údaje v iadosti o povolenie, na
tlaèive pod¾a § 3 ods. 2 alebo ods. 7, v protokole
o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie
Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 8, v protokole
o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 8, na tlaèive potvrdenia o doèasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo spätnom
vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 10,
nezale tlaèivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a
osobitného predpisu21) príslunému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej
hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu2) v lehote 10 dní od vrátenia tlaèiva
povolenia na vývoz na úèely spätného zaslania príslunému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz
predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a osobitného predpisu,2)
nevráti tlaèivá povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a
osobitného predpisu22) príslunému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej
hodnoty z colného územia Spoloèenstva pod¾a oso-
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bitného predpisu2) v lehote 10 dní od uplynutia lehoty platnosti takého povolenia, ktoré nebolo pouité
pod¾a osobitného predpisu.23)
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) ministerstvo uloí pokutu do 100 000 eur. Pokutu mono uloi
aj opakovane.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) a h) ministerstvo uloí pokutu do 10 000 eur. Pokutu mono
uloi aj opakovane.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.24)
§ 11
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo uloí právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorá je podnikate¾om, pokutu
a) od 10 000 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania
uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a),
b) od 1 000 eur do 20 000 eur, ak sa dopustí konaní
uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) a h),
c) do 5 000 eur, ak
1. nevedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty
v súlade s § 7 ods. 1 a 3,
2. neinformuje nadobúdate¾a predmetu kultúrnej
hodnoty o povinnostiach pod¾a § 7 ods. 4.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa o protiprávnom konaní ministerstvo dozvedelo,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï sa právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 dopustila
protiprávneho konania. Pokutu mono uloi aj opakovane.
(4) Pri urèovaní výky pokuty pod¾a odseku 1 ministerstvo prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania, význam predmetu kultúrnej hodnoty a rozsah kody.
§ 12
Spoloèné ustanovenia
Na postup pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní25) okrem
a) ustanovenia § 2 s výnimkou náleitostí rozhodnutia
o povolení a lehoty pre rozhodnutie o povolení,
b) ustanovenia § 11,
c) konania prísluného orgánu pod¾a § 4.
Èl. II
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy

Èl. 6 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
Èl. 9 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
Èl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
Èl. 9 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
Èl. 7 a 9 nariadenia Komisie (EHS) è. 752/93.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 191/2007
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 166/2008
Z. z. a zákona è. 491/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

38a) § 3, 4 a 6 zákona 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..

V § 22 ods. 1 sa za slová daòových predpisov vkladajú slová alebo súvisia s trestným èinom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s poruením predpisov o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty38a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

Strana 1509

Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

Kategória predmetu kultúrnej hodnoty  opis predmetu
1. Archeologické predmety starie ako 50 rokov,
ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,

Èíselné kódy Spoloèného
colného sadzobníka26)
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súèasou umeleckých, historických alebo
náboenských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje
50 rokov.
3. Obrazy, ma¾by, kresby a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál,
iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, zhotovené celkom
ruène, akouko¾vek technikou a na akomko¾vek materiáli, starie ako
50 rokov a nepatriace ich autorom, okrem výkresov poloky 4906 a ruène
ma¾ovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov
4. Akvarely, gvae a pastely vytvorené výhradne ruène a na akomko¾vek
materiáli, starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2
starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
6. Pôvodné rytiny, pôvodné tlaèe a pôvodné litografie s ich príslunými
toèkami a originály plagátov starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom.
7. Pôvodné sochy a súsoia a kópie vytvorené rovnakým postupom ako
originál, starie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré
sú uvedené v kategórii 1.
8. Fotografie a filmy a ich negatívy starie ako 50 rokov
a nepatriace ich autorom.

9. Inkunábuly (prvotlaèe) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr
jednotlivo alebo v rámci zbierok starie ako 50 rokov a nepatriace ich
autorom.

ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
ex 9701 10 00
ex 9702 00 00 ex 9705

ex 9701 1000
ex 9705
ex 9705 a 9706
ex 9702 00 00
ex 9705 00
ex 9703 00 00
ex 9705
ex 3704
ex 3705
ex 3706
ex 4911 91 00 ex 9705
ex 9702 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901 10 00
ex 4901 99 00
ex 4904 00 00
ex 4905 91 00
ex 4905 99 00
ex 4906 00 00 ex 9705
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10. Knihy starie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.

11. Tlaèené mapy starie ako 50 rokov.
12. Archívy a ich akéko¾vek èasti akéhoko¾vek druhu
a na akomko¾vek médiu starie ako 50 rokov

13. a) Zbierky a zberate¾ské predmety, zoologickej, botanickej, mineralogickej,
anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej
alebo numizmatickej hodnoty;
b) Potové alebo kolkové známky, odtlaèky potových peèiatok, obálky
prvého dòa, potové ceniny a podobné výrobky, opeèiatkované alebo
neopeèiatkované, iné ako zatriedené do poloky 4907
14. Dopravné prostriedky starie ako 75 rokov.
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ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901
ex 4905
ex 9706 00 00 ex 9705
ex 3704
ex 3705
ex 3706
ex 4901
ex 4906
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
ex 9705 00 00

ex 9704 00 00
ex 9705 00 00
ex kapitoly 86  89

15. Akéko¾vek iné staroitné predmety nezahrnuté do kategórií
1. a 14.
a) staré od 50 do 100 rokov:
hraèky a hry a portové potreby; ich èasti, súèasti a prísluenstvo
výrobky zo skla
predmety zo základných kovov
úitkové predmety z umelých materiálov
zlatnícky a striebornícky tovar a ich èasti, z drahých kovov alebo kovov
plátovaných drahými kovmi
nábytok
nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické; ich èasti,
súèasti a prísluenstvo
hudobné nástroje; èasti a súèasti a prísluenstvo týchto nástrojov
hodiny, hodinky a ich èasti
predmety z dreva
keramické výrobky  predmety z porcelánu a hrnèiarske
výrobky

ex kapitola 95
ex 9705
ex 7013
ex 9705
ex 9705
ex 9705
ex 7114
ex 9705
ex kapitola 94
ex 9705
ex kapitola 90
ex 9705
ex kapitola 92
ex 9705
ex kapitola 91
ex 9705
ex kapitola 44
ex 9705
ex kapitola 69
ex 6913
ex 6914
ex 9705
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peciálne tkaniny; vívané textílie; èipky; tapisérie; pramikárske výrobky;
výivky
a iné staroitné dekoraèné textílie vyrobené rôznymi technikami, sakrálne
textílie, odevy a odevné doplnky;
 ruène tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson,
Beauvais a podobné a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom
nazývaným petit point alebo kríovým stehom), tie celkom dohotovené;
 ostatné interiérové textílie zhotovené ruène pod¾a pôvodných predlôh,
okrem výrobkov poloky 9404
koberce
tapety
zbrane a strelivo; ich èasti, súèasti a prísluenstvo
b) starie ako 100 rokov

26
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ex kapitola 58

ex 5805 00 00
ex 9705
ex 6304
ex 9705
ex kapitola 57
ex 9705
ex 4814
ex 9705
ex kapitola 93
ex 9706 00 00

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY
Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA
ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA POD¼A § 4 ODS. 2
Evidenèné èíslo iadosti: ............................

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, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
splnomocnená osoba1)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
ÈESTNÉ VYHLÁSENIE
Èestne vyhlasujem, e uvedený predmet kultúrnej hodnoty, ktorý chcem trvalo vyviez z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva,2) je mojím vlastníctvom/je vlastníctvom
.............................................................. (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby),2) nie je
národnou kultúrnou pamiatkou, zbierkovým predmetom, archívnym dokumentom, historickým kninièným dokumentom ani historickým kninièným fondom, a nie je mi známe, e ide o predmet odcudzený alebo h¾adaný. Predmet
kultúrnej hodnoty som nadobudol/vlastník nadobudol2) do vlastníctva v súlade so zákonom/právnym poriadkom
Slovenskej republiky a vetky údaje v iadosti sú pravdivé.
iadam o vydanie povolenia na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva.2)
Miesto a dátum:

Podpis vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty/
podpis splnomocnenej osoby:2)
Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom/splnomocnenou osobou2)
právnická osoba:
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B. PREDMET KULTÚRNEJ HODNOTY
Názov, oznaèenie a druh (pod¾a znaleckého posudku)
Kategória predmetu (pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z.):

Fotografia farebná (najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie  predná a zadná strana,
pri skriòovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)

Poèet strán príloh:3) ..........................
Miesto a dátum:
Podpis iadate¾a o povolenie na trvalý vývoz:
Odtlaèok peèiatky,
ak je iadate¾om právnická osoba:

C. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA POD¼A § 4
ODS. 2
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva povolenie na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty (názov,
oznaèenie, druh, kategória predmetu pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z.) .................................................
z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) uvedeného
v iadosti èíslo ............................ zo dòa ................................. .
Poèet strán príloh: ........................
Miesto a dátum vydania povolenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

Odtlaèok úradnej peèiatky

zodpovedného zamestnanca:

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Toto povolenie je platné 12 mesiacov odo dòa vydania.
Pokodené alebo opravované tlaèivo nie je platné.
Vo veciach vývozu a colných poplatkov rozhodujú colné orgány.
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D. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
Colný úrad (sídlo) .......................................... potvrdzuje, e sa predmet kultúrnej hodnoty trvalo vyváa z územia
Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) v poète ......... kusov
pod¾a priloeného zoznamu.
Miesto a dátum vydania potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

1

Odtlaèok úradnej peèiatky:

) Vypåòa sa v prípade, e iados nepredkladá vlastník predmetu kultúrnej hodnoty. V prílohe musí by priloený doklad o splnomocnení
od vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
2
) Nehodiace sa preèiarknu.
3
) V prípade potreby mono údaje a fotografie uvies v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná vlastníkom/splnomocnenou osobou.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O DOÈASNOM VÝVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY
Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA
ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA POD¼A § 4 ODS. 2

Evidenèné èíslo oznámenia: ............................

Dátum prijatia oznámenia: .............................

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, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
splnomocnená osoba1)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
ÈESTNÉ VYHLÁSENIE
Èestne vyhlasujem, e uvedený predmet kultúrnej hodnoty, ktorý chcem doèasne vyviez z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva,2) je mojím vlastníctvom/je vlastníctvom
............................................................ (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby),2) nie je národnou kultúrnou pamiatkou, zbierkovým predmetom, archívnym dokumentom, historickým kninièným dokumentom ani historickým kninièným fondom, a nie je mi známe, e ide o predmet odcudzený alebo h¾adaný. Predmet
kultúrnej hodnoty som nadobudol/vlastník nadobudol2) do vlastníctva v súlade so zákonom/právnym poriadkom
Slovenskej republiky a vetky údaje v oznámení sú pravdivé.
Miesto a dátum:

Podpis vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty/
podpis splnomocnenej osoby:2)
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Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom/splnomocnenou osobou2)
právnická osoba:

oznamuje doèasný vývoz

a) predmet kultúrnej hodnoty3)
(názov, opis, kategória predmetu pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z. a fotografia predmetu):
alebo
b) predmet kultúrnej hodnoty3) v poète ............ kusov pod¾a zoznamu4) s poètom ....... strán uvedeného v prílohe.
Úèel doèasného vývozu:3)
a) prezentaèný,
b) konzervátorský, retaurátorský,
c) vedecko-výskumný,
d) tudijný.
Dátum plánovaného výstupu z územia Slovenskej republiky ...............
Dátum plánovaného vstupu na územie Slovenskej republiky ............... .
Názov a adresa príjemcu/príjemcov predmetu kultúrnej hodnoty3)
(názov alebo meno a priezvisko, adresa a krajina urèenia doèasného vývozu):

Miesto a dátum:

Podpis vlastníka/splnomocnenej osoby:
Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom/splnomocnenou osobou
právnická osoba:
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B. POTVRDENIE MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PRIJATÍ OZNÁMENIA
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky potvrdzuje prijatie oznámenia o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej
hodnoty (názov, oznaèenie, druh, kategória predmetu pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z.)
................................................................................................................. z územia Slovenskej republiky v rámci
colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) uvedeného v oznámení èíslo ............................ zo
dòa ................................. .
Poèet strán príloh: ........................
Miesto a dátum prijatia oznámenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

Odtlaèok úradnej peèiatky

zodpovedného zamestnanca:

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

C. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
Potvrdenie o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, e sa predmet kultúrnej hodnoty doèasne vyváa z územia
Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) v poète ......... kusov
pod¾a priloeného zoznamu.
Miesto a dátum vydania potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok úradnej peèiatky:

Potvrdenie o spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky:
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, e sa predmet kultúrnej hodnoty spätne doviezol na územie Slovenskej republiky v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum spätného dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky:
Miesto a dátum vydania potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:
1

Odtlaèok úradnej peèiatky:

) Vypåòa sa v prípade, e oznámenie nepredkladá vlastník predmetu kultúrnej hodnoty. V prílohe musí by priloený doklad o splnomocnení od vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty na doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
2
) Nehodiace sa preèiarknu.
3
) Vhodné vyznaèi.
4
) V prípade súboru predmetov kultúrnej hodnoty priloi zoznam s uvedením názvov, opisov, kategórií predmetov pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z. spolu s fotodokumentáciou predmetov kultúrnej hodnoty v prílohe. Kadá strana zoznamu musí by signovaná
podpisom vlastníka/splnomocnenej osoby.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O ZMENE PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU PREDMETU KULTÚRNEJ
HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA
SPOLOÈENSTVA ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOÈENSTVA POD¼A § 4 ODS. 2
Evidenèné èíslo oznámenia: ...........................

Dátum prijatia oznámenia: .............................

(k oznámeniu o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva alebo z colného územia Spoloèenstva pod¾a § 4 ods. 2 è. .................... zo dòa ...................)

A. VLASTNÍK PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY, KTORÝ OZNAMUJE ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO
VÝVOZU 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, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):

splnomocnená osoba1)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
ktorý na základe vyie citovaného oznámenia o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej
republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) oznamuje nasledujúcu zmenu
podmienok doèasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty:3)
(zmena úèelu doèasného vývozu, zmena príjemcu/príjemcov predmetu kultúrnej hodnoty, zmena krajiny/krajín urèenia)
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
V ............................... dòa .....................
Podpis vlastníka/splnomocnenej osoby:2)
Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom/splnomocnenou osobou právnická osoba:2)
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B. POTVRDENIE MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PRIJATÍ OZNÁMENIA
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky potvrdzuje prijatie oznámenia o zmene podmienok doèasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty (názov, oznaèenie, druh, kategória predmetu pod¾a prílohy è. 1 k zákonu è. 207/2009 Z. z.)
.........................................................................................................................................................................
........... z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva/z colného územia Spoloèenstva2) uvedeného v oznámení èíslo ............................... zo dòa ................................. (k oznámeniu o doèasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoloèenstva alebo z colného územia
Spoloèenstva pod¾a § 4 ods. 2 è. .................... zo dòa ...................).

Poèet strán príloh: ........................
Miesto a dátum prijatia oznámenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

Odtlaèok úradnej peèiatky

zodpovedného zamestnanca:

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

1

) Vypåòa sa v prípade, e iados nepredkladá vlastník. V prílohe musí by priloený doklad o splnomocnení od vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty na doèasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
2
) Nehodiace sa preèiarknu.
3
) Vlastník alebo ním splnomocnená osoba uvedie dôvod zmeny podmienok doèasného vývozu.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOÈASNOM DOVOZE PREDMETU
KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A SPÄTNOM VÝVOZE TOHTO PREDMETU Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A. PREDMET KULTÚRNEJ HODNOTY
Názov, oznaèenie a druh predmetu kultúrnej hodnoty

Fotografia farebná (najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie  predná a zadná strana,
pri skriòovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)

Poèet strán príloh1): ..........................
Názov právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, názov obce/PSÈ):
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Miesto a dátum:

Podpis iadate¾a pod¾a § 6 ods.1/právnickej osoby
pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 207/2009 Z. z.:
Odtlaèok peèiatky:

B. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOÈASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, e sa predmet kultúrnej hodnoty doèasne doviezol na územie Slovenskej republiky v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.

Miesto, dátum a èas vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

Odtlaèok úradnej peèiatky:
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C. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O SPÄTNOM VÝVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, e sa predmet kultúrnej hodnoty spätne vyváa z územia
Slovenskej republiky.
Miesto a dátum vystavenia potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:

1

Odtlaèok úradnej peèiatky:

) V prípade potreby mono údaje a fotografie uvies v prílohe. Kadá strana prílohy musí by signovaná dovozcom.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 207/2009 Z. z.

Identifikaþná karta predmetu kultúrnej hodnoty þ. ... / ... rok)
(vzor)
Názov predmetu, struþný opis:

Autor, výrobca:
Identifikaþné znaky (napr. signatúra, nápis, výrobná znaþka, punc, zvláštne znamenia a ich umiestnenie):
Technika a materiál:

Rozmery alebo
hmotnosĢ:

Datovanie:

Miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty
(lokalita, z ktorej predmet pochádza):

Kategória predmetu
(podĐa prílohy þ. 1 k zákonu þ. 207/2009 Z. z.)

Cena:

Meno a priezvisko a adresa dodávateĐa:
Obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty
(farebná fotografia, najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie – predná a zadná
strana, pri skriĖovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)

Dátum predaja predmetu kultúrnej hodnoty:
ýíslo úþtovného dokladu:
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208
ZÁKON
z 28. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení zákona è. 479/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak tento
zákon neustanovuje inak.

Èl. I

(2) Krajský pamiatkový úrad
a) vykonáva tátny doh¾ad nad stavom, vyuívaním
a zabezpeèením ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk,
b) schva¾uje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované osobou oprávnenou pod¾a § 35 ods. 3, vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre prísluné orgány tátnej
správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi
v procese spracovania prípravnej, projektovej a retaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu
a vyuitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk,
c) poskytuje obvodným úradom na ich poiadanie, ako
aj vyím územným celkom a obciam výpisy
z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ïalej
len ústredný zoznam) pod¾a ich územných obvodov,
d) usmeròuje èinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri záchrane, obnove a vyuívaní pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú
pomoc,
e) rozhoduje pod¾a § 24, 31 a 33, 37, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská pod¾a § 30 a 32 a stanoviská
pod¾a § 29 tohto zákona,
f) spolupracuje pri zabezpeèovaní osobitnej ochrany
kultúrnej pamiatky s orgánmi tátnej správy a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie a mimoriadnej situácie11) a pri príprave opatrení
na uvedené situácie,
g) zabezpeèuje v nevyhnutných prípadoch doèasnú odbornú úschovu hnute¾ných kultúrnych pamiatok,
h) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce,
i) dohliada na dodriavanie tohto zákona a prijíma
opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane
pamiatkového fondu,
j) ukladá pokuty pod¾a § 42 a 43.

Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová kultúrnych pamiatok a pamiatkových území nahrádzajú slovami kultúrnych
pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk.
2. V § 2 ods. 5 sa vypúajú slová a do novoveku.
3. V § 6 ods. 3 sa vypúa odkaz 6 vrátane poznámky
pod èiarou.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení
neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..
5. V § 10 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) preskúmava záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov,.
Doterajie písmená e) a m) sa oznaèujú ako písmená f) a n).
6. V § 10 ods. 2 písmeno h) znie:
h) vedie archív10) v oblasti ochrany pamiatkového fondu,.
V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia Zákon Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 4 ods. 2 písm. b) zákona è. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov..
7. V § 10 ods. 2 písmeno j) znie:
j) zabezpeèuje pamiatkové výskumy a retaurátorské
práce,.
8. § 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

§ 12

Krajský pamiatkový úrad

Oprávnenia a povinnosti osôb
vykonávajúcich tátny doh¾ad
na úseku ochrany pamiatkového fondu

(1) Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne
prísluným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických

(1) Osoby, ktoré pod¾a § 5, 10 a 11 plnia úlohy tátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, sú pri
výkone tátneho doh¾adu oprávnené

§ 11
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a) vstupova na archeologické nálezy a archeologické
náleziská, do priestorov nehnute¾ných kultúrnych
pamiatok a na nehnute¾nosti v pamiatkovom území;
ak sú obydlím, len so súhlasom toho, kto v nich
býva,12)
b) poadova predloenie hnute¾nej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na výskumné úèely alebo z dôvodu ich hroziaceho pokodenia alebo znièenia,
c) vyadova od fyzických osôb a právnických osôb potrebnú súèinnos, najmä vyjadrenia a informácie,
ktoré sa týkajú uplatòovania tohto zákona, predloenie dokladov a iných písomností,
d) poui technické prostriedky na zhotovenie dokumentácie a vyhotovi písomný záznam zo zistených
skutoèností.
(2) Pri výkone tátneho doh¾adu sú osoby pod¾a odseku 1 povinné
a) preukáza sa sluobným preukazom a písomným
poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo
krajského pamiatkového úradu, na ktorého pokyn
sú oprávnené vykona tátny doh¾ad,
b) zachováva mlèanlivos vo veciach, o ktorých sa pri
výkone tátneho doh¾adu dozvedeli..
V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch). nahrádza citáciou § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
neskorích predpisov..
9. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky
(1) Pamiatkový úrad vyhlasuje za kultúrnu pamiatku hnute¾nú vec alebo nehnute¾nú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu. Za kultúrnu pamiatku môe vyhlási aj súbor takých vecí.
(2) Krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad
vypracuje podklady na vyhlásenie veci za kultúrnu
pamiatku z vlastného podnetu alebo na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, v odôvodnených prípadoch v spolupráci s vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a ïalími odbornými a vedeckými
intitúciami.15)
(3) Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je úèastníkom konania.
Ak má by vyhlásená za kultúrnu pamiatku nehnute¾ná vec, úèastníkom konania je aj obec.
(4) Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je povinný od doruèenia
oznámenia o zaèatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku
a) chráni vec pred pokodením, znièením, stratou, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky a oznámi pamiatkovému úradu kadú zamý¾anú alebo uskutoènenú zmenu jej vlastníctva,
b) poskytnú na písomnú výzvu krajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné
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údaje o veci alebo umoni oprávneným osobám obhliadku veci s cie¾om vyhotovi odbornú
dokumentáciu.
(5) Pamiatkový úrad bezodkladne zale rozhodnutie
o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku alebo o zamietnutí vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku vlastníkovi
veci, krajskému pamiatkovému úradu, a ak je vyhlásená za kultúrnu pamiatku nehnute¾ná vec, aj obci. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení nehnute¾nej veci za
kultúrnu pamiatku zale pamiatkový úrad aj príslunej správe katastra.16) .
V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia Zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
nahrádza citáciou 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..
10. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Ochranné pásmo vyhlasuje na základe stanoviska obce pamiatkový úrad rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho územie a podmienky ochrany. Úèastníci konania o vyhlásení ochranného pásma sú upovedomení
o zaèatí konania formou verejnej vyhláky. Doruèenie
rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma sa vykoná
verejnou vyhlákou..
11. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Ak nastanú nové skutoènosti, môe pamiatkový
úrad vyhlásenie kultúrnej pamiatky alebo vláda vyhlásenie pamiatkovej rezervácie alebo ministerstvo vyhlásenie pamiatkovej zóny zmeni vo verejnom záujme alebo po zániku pamiatkových hodnôt aj zrui.
Vyhlásenie ochranného pásma pod¾a § 18 ods. 2 môe
pamiatkový úrad rozhodnutím na základe stanoviska
obce vo verejnom záujme zmeni alebo zrui. Ak dôjde
k zrueniu vyhlásenia kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, pamiatkový
úrad rozhodnutím zruí vyhlásenie ochranného pásma..
12. V § 20 odsek 3 znie:
(3) Krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad
vypracúva podklady na zmenu alebo zruenie vyhlásenia na základe podnetu právnickej osoby, fyzickej osoby alebo z vlastného podnetu. Ak ide o zmenu alebo
zruenie vyhlásenia nehnute¾nej kultúrnej pamiatky,
pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, k podkladu si krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový
úrad vyiada aj vyjadrenie obce..
13. V § 22 sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) premiestnenie kultúrnej pamiatky do zbierkového
fondu múzea alebo galérie..
14. V § 22 sa vypúa odsek 5.
Odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
15. V § 22 ods. 6 sa odkaz 19 nahrádza odkazom 10
a poznámka pod èiarou k odkazu 19 sa vypúa.
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16. V § 24 ods. 3 sa za slovo rozhodnutia vkladá slovo krajského.
17. V § 24 ods. 4 druhej vete sa za slovo rozhodne
vkladá slovo krajský.
18. V poznámke pod èiarou k odkazu 23 sa citácia
Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z. nahrádza citáciou § 17
zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
19. V § 28 ods. 2 písmená g) a h) znejú:
g) zabezpeèi osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky
a na nevyhnutný èas zveri hnute¾nú kultúrnu pamiatku do úschovy na vopred urèenom mieste, ak
vznikne mimoriadna situácia,11)
h) zabezpeèi osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky,
na nevyhnutný èas zveri hnute¾nú kultúrnu pamiatku do úschovy na vopred urèenom mieste v období krízovej situácie a v èase vojny a v èase vojnového stavu26) zabezpeèi kultúrnu pamiatku pod¾a
predpisov medzinárodného práva.27).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Èl. 2 a 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti
tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov..

20. V § 29 odsek 4 znie:
(4) Orgán oprávnený schváli územnoplánovaciu
dokumentáciu územia,28a) v ktorom sa nachádza pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, nehnute¾ná
kultúrna pamiatka, ochranné pásmo, archeologický
nález alebo archeologické nálezisko evidované pod¾a
§ 41, si pred jej schválením vyiada stanovisko miestne
prísluného krajského pamiatkového úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) § 22 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

21. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Umiestni reklamné, informaèné, propagaèné
alebo akéko¾vek technické zariadenie na nehnute¾nej
kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území mono
len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového
úradu. Ak umiestnenie povo¾uje stavebný úrad, krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko a je v konaní stavebného úradu dotknutým orgánom;29a) krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko aj
v takomto konaní stavebného úradu v ochrannom pásme..
22. V § 30 ods. 4 sa slovo Stanovisko nahrádza slovami Záväzné stanovisko.
Odkaz 30 za slovom zákonom sa vrátane poznámky
pod èiarou vypúa.
23. § 31 vrátane nadpisu znie:
§ 31
Konanie o náprave
(1) Ak krajský pamiatkový úrad zistí, e vlastník nezabezpeèuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky

Èiastka 76

pod¾a § 27 alebo nehnute¾nosti v pamiatkovom území
pod¾a § 29, zaène konanie o to, aby vlastník v urèenej
lehote a za urèených podmienok zabezpeèil na vlastné
náklady nápravu, a to najmä uvedením veci do stavu,
ktorý neohrozuje zachovanie jej pamiatkových hodnôt.
(2) Ak sa na uskutoènenie nápravy vyaduje prípravná dokumentácia, projektová dokumentácia alebo iné
podklady, krajský pamiatkový úrad v konaní pod¾a odseku 1 uloí vlastníkovi ich predloenie v urèenom rozsahu a lehote.
(3) Ak ide o ohrozenie kultúrnej pamiatky, nehnute¾nosti v pamiatkovom území alebo pamiatkového územia, krajský pamiatkový úrad podá podnet príslunému orgánu na zákaz alebo obmedzenie nepovolenej
èinnosti a takej povolenej èinnosti, ktorá ohrozuje zachovanie kultúrnej pamiatky alebo môe spôsobi jej
pokodenie, znièenie alebo odcudzenie. Ak ide o závané a bezprostredné ohrozenie kultúrnej pamiatky, nehnute¾nosti v pamiatkovom území alebo pamiatkového
územia, môe krajský pamiatkový úrad rozhodnú okamite. Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a predchádzajúcej vety nemá odkladný úèinok.
(4) Ak vlastník hnute¾nej kultúrnej pamiatky nezabezpeèí podmienky na jej zachovanie, ochranu pred pokodením, znièením alebo odcudzením, krajský pamiatkový úrad rozhodne o jej prevzatí do úschovy alebo
o premiestnení do úschovy v odbornej intitúcii, a to a
dovtedy, kým trvajú dôvody na jej premiestnenie..
24. Názov piatej èasti znie:
OBNOVA A RETAUROVANIE KULTÚRNEJ
PAMIATKY A ÚPRAVA NEHNUTE¼NOSTI.
25. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnute¾nosti
(1) Obnova kultúrnej pamiatky (ïalej len obnova)
pod¾a tohto zákona je súbor pecializovaných odborných èinností, ktorými sa vykonáva údrba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekontrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej èasti.
(2) Pred zaèatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predloi
iados o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy. Ak
vlastník zaène obnovu bez právoplatného rozhodnutia
o zámere obnovy, krajský pamiatkový úrad zaène konanie o obnove vydaním oznámenia o zaèatí konania
o obnove, ktoré doruèí vlastníkovi kultúrnej pamiatky,
a vyzve ho, aby práce a do vydania rozhodnutia zastavil.
(3) K iadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy
priloí vlastník zámer obnovy, ktorý obsahuje identifikaèné údaje o kultúrnej pamiatke, majetkovoprávne
údaje o kultúrnej pamiatke, plánované budúce vyuitie
kultúrnej pamiatky a pecifikáciu predpokladaných
zmien kultúrnej pamiatky.
(4) V rozhodnutí o zámere obnovy pod¾a odseku 2
krajský pamiatkový úrad uvedie, èi navrhovaný zámer
je z h¾adiska záujmov chránených týmto zákonom prí-
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pustný, a urèí podmienky, za ktorých mono predpokladaný zámer obnovy pripravova a vykonáva tak,
aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepokodila alebo neznièila, najmä èi tento zámer obnovy mono pripravova iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie.
(5) Pred zaèatím novej stavby alebo úpravy pozemku alebo stavby, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou (ïalej len úprava nehnute¾nosti), ale sa nachádza v pamiatkovom území, je vlastník takej nehnute¾nosti
povinný vyiada si rozhodnutie krajského pamiatkového úradu, a to predloením iadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území. Ak vlastník zaène úpravu nehnute¾nosti
v pamiatkovom území bez právoplatného rozhodnutia
o zámere úpravy, krajský pamiatkový úrad zaène
správne konanie vydaním oznámenia o zaèatí úpravy
nehnute¾nosti v pamiatkovom území, ktoré doruèí
vlastníkovi nehnute¾nosti, a vyzve ho, aby práce a do
vydania rozhodnutia zastavil.
(6) K iadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území priloí vlastník
zámer úpravy nehnute¾nosti, ktorý obsahuje údaje
o nehnute¾nosti, základné majetkovoprávne údaje
o nehnute¾nosti, plánované vyuitie nehnute¾nosti
a pecifikáciu predpokladaných ploných a priestorových zmien.
(7) V rozhodnutí pod¾a odseku 5 krajský pamiatkový úrad uvedie, èi navrhovaný zámer je z h¾adiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a urèí
podmienky vykonania úprav nehnute¾nosti v pamiatkovom území, najmä zásady objemového èlenenia, výkového usporiadania a architektonického rieenia exteriéru nehnute¾nosti. Krajský pamiatkový úrad
zároveò urèí, èi tieto úpravy mono vykona iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie.
(8) Projektovú dokumentáciu obnovy a projektovú
dokumentáciu úprav nehnute¾nosti v pamiatkovom
území môe spracova len fyzická osoba autorizovaná
pod¾a osobitného predpisu.31)
(9) Projektovú dokumentáciu vypracovanú pod¾a
odseku 8 a kadú jej zmenu je vlastník povinný v priebehu spracovania prerokova s krajským pamiatkovým
úradom z h¾adiska zachovania pamiatkovej hodnoty
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia.
(10) Pred zaèatím obnovy alebo úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území je vlastník povinný krajskému
pamiatkovému úradu predloi prípravnú a projektovú
dokumentáciu pod¾a odsekov 4, 7 a 9. Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné stanovisko o kadej
prípravnej dokumentácii a kadej projektovej dokumentácii obnovy a úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území.
(11) Pred zaèatím úpravy nehnute¾nosti, ktorá nie je
kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v ochrannom
pásme, je vlastník takej nehnute¾nosti povinný vyiada si záväzné stanovisko krajského pamiatkového
úradu, a to predloením iadosti o vydanie záväzného
stanoviska o zámere úpravy nehnute¾nosti v ochran-
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nom pásme. Krajský pamiatkový úrad vydá záväzné
stanovisko o zámere úpravy nehnute¾nosti v ochrannom pásme, v ktorom urèí, èi je navrhovaný zámer
z h¾adiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a urèí podmienky vykonania úprav nehnute¾nosti, najmä zásady objemového èlenenia, výkového
usporiadania a architektonického rieenia exteriéru
nehnute¾nosti.
(12) V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatoènom
povolení stavby, v konaní o ohlásení udriavacích prác,
v kolaudaènom konaní, v konaní o zmene v uívaní
stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení alebo v konaní o odstránení nehnute¾nej kultúrnej pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území
a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad31a) na
základe záväzného stanoviska31b) krajského pamiatkového úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak
práce mono vykona na základe ohlásenia. Na vydanie
záväzného stanoviska sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.31c)
(13) V priebehu obnovy kultúrnej pamiatky a úpravy
nehnute¾nosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme vykonáva krajský pamiatkový úrad tátny doh¾ad.
Zistené nedostatky oznámi stavebnému úradu.32) Ak
krajský pamiatkový úrad zistí nedostatky, ktorých následkom by mohlo by ohrozenie, pokodenie alebo znièenie pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo
pamiatkového územia, alebo zistí konanie vlastníka
v rozpore s rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom,
rozhodnutím o zastavení prác práce zastaví. Odvolanie
proti rozhodnutiu pod¾a predchádzajúcej vety nemá
odkladný úèinok.
(14) Ak v priebehu obnovy alebo úpravy nehnute¾nosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten,
kto práce vykonáva, je povinný a do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu zastavi tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ïalom postupe
najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.
(15) Vlastník je povinný jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutoène vykonanej obnovy odovzda bezplatne najneskôr do 15 dní od skonèenia prác
krajskému pamiatkovému úradu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 31a a 32 znejú:

31a) Piata èas zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
31b
) § 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
31c
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
32
) § 102 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

26. V § 35 odsek 2 znie:
(2) Výskum sa vykonáva na prípravu obnovy a retaurovania kultúrnych pamiatok a úpravy nehnute¾ností v pamiatkových územiach, na záchranu archeologických nálezov, na vypracovanie zásad ochrany
pamiatkových území a na vedecké a dokumentaèné
úèely..
27. V § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: z ktorých najmenej jedna je
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zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere
na ustanovený týdenný pracovný èas..
28. V § 37 odseky 3 a 4 znejú:
(3) O nevyhnutnosti vykona záchranný výskum
rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu alebo z vlastného
podnetu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zale
rozhodnutie o vykonaní záchranného výskumu stavebnému úradu.
(4) Ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie pod¾a
odseku 3 vykona, nemôe z objektívnych dôvodov zabezpeèi oprávnenú osobu, urèí ministerstvo na návrh
pamiatkového úradu oprávnenú osobu na vykonanie
záchranného výskumu..
29. V § 39 odsek 3 znie:
(3) Druh, rozsah, spôsob vykonávania výskumu
a nakladanie s nálezmi urèí vo svojom rozhodnutí pod¾a § 32 ods. 4 a 7 alebo pod¾a § 37 ods. 3 krajský pamiatkový úrad..
30. V § 39 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Ak ide o archeologický výskum a výskum na kultúrnej pamiatke, na pamiatkovom území alebo na území ochranného pásma, oprávnené osoby pod¾a § 35
ods. 3 a pod¾a § 36 ods. 2 sú povinné do piatich dní
oznámi zaèatie a ukonèenie výskumu krajskému pamiatkovému úradu.
(6) Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických
nálezoch a archeologických náleziskách, ako aj nepovolený zber, premiestòovanie hnute¾ných nálezov, ich
neoprávnená drba a vyh¾adávanie pomocou detekèných zariadení sa zakazujú. Povrchový zber a nedetruktívna prospekcia oprávnenými právnickými osobami pod¾a § 36 ods. 2 sa nepovaujú za nepovolený
výskum..
31. V § 39 odsek 9 znie:
(9) Vlastník alebo ten, kto výskum vykonáva na vedecké alebo dokumentaèné úèely, je povinný krajskému pamiatkovému úradu odovzda bezodplatne jedno
vyhotovenie výskumnej dokumentácie; o lehote na jej
odovzdanie rozhodne krajský pamiatkový úrad. Ak ide
o archeologický výskum, vlastník alebo ten, kto výskum vykonáva na vedecké alebo dokumentaèné úèely,
je povinný odovzda bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie aj archeologickému ústavu na
vedenie evidencie pod¾a § 41 ods. 1..
32. § 39 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Archeologický nález nájdený pod¾a § 35 a 37 je
osoba pod¾a § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 povinná dra
a chráni a do odovzdania archeologického nálezu
pod¾a § 40 ods. 8 alebo a do prevodu vlastníckeho práva alebo správy pod¾a § 40 ods. 9. Archeologický nález
nemôe osoba pod¾a § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 previes, ani inak scudzi alebo prenecha do uívania
iným osobám..
33. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej
republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav ale-
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bo múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej správy, ak sa archeologický nález naiel nimi vykonávaným
archeologickým výskumom. V ostatných prípadoch je
správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad,
a to od prijatia výskumnej dokumentácie krajským pamiatkovým úradom pod¾a § 39 ods. 9..
34. V § 40 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Ak je správcom archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej správy, vedie evidenciu archeologického
nálezu pod¾a osobitného predpisu.15) Ak je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, vedie
osobitnú evidenciu archeologického nálezu, ktorá vdy
obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikaèných údajov a spôsob naloenia s týmto majetkom tátu. Osobitnú evidenciu pamiatkový úrad uschováva poèas piatich
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s archeologickým nálezom naloil.
(8) Správca archeologického nálezu môe previes
vlastníctvo hnute¾ného archeologického nálezu len na
obec alebo samosprávny kraj do správy nimi zriadeného múzea alebo na Národnú banku Slovenska,37a) a to
bezodplatne. Správca archeologického nálezu môe
previes správu hnute¾ného archeologického nálezu
len na múzeum zriadené ústredným orgánom tátnej
správy alebo Slovenskou akadémiou vied. Hnute¾ný archeologický nález sa ïalej chráni pod¾a osobitných
predpisov.15)
(9) Správca archeologického nálezu môe bezodplatne previes vlastníctvo nehnute¾ného archeologického
nálezu len na vlastníka pozemku, obec alebo samosprávny kraj. Správca archeologického nálezu môe
previes správu nehnute¾ného archeologického nálezu
tátnej rozpoètovej organizácii alebo tátnej príspevkovej organizácii..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 3 ods. 3 zákona è. 206/2009 Z. z..

35. V § 40 ods. 11 sa slová nálezné, ktoré sa rovná
hodnote materiálu, ak je nález vyhotovený z drahých
kovov alebo z iných cenných materiálov, v ostatných
prípadoch nálezné v sume, ktorá sa rovná 20 % nahrádzajú slovami nálezné v sume a do výky 100 %.
36. § 40 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Pri nakladaní správcu s archeologickým nálezom pod¾a odsekov 7 a 9 sa nepostupuje pod¾a osobitného predpisu.37b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37b znie:

37b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

37. V § 41 odsek 3 znie:
(3) Evidencia nálezísk vedená pamiatkovým úradom pod¾a odseku 2 je podkladom na výkon tátnej
správy pod¾a tohto zákona. Krajský pamiatkový úrad
na základe výpisu z tejto evidencie vedie evidenciu archeologických nálezísk vo svojom územnom obvode..
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38. § 42 a 43 vrátane nadpisov znejú:
§ 42
Priestupky
(1) Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
a) nechráni hnute¾nú vec alebo nehnute¾nú vec pred
ohrozením, pokodením, znehodnotením, odcudzením a vývozom z územia Slovenskej republiky v èase
od doruèenia oznámenia o zaèatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku a do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia,
b) nesplní oznamovaciu povinnos ustanovenú pod¾a
tohto zákona,
c) neodovzdá dokumentáciu pod¾a § 32, 33 a 39,
d) premiestni kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu krajského pamiatkového úradu pod¾a
§ 24,
e) umiestni reklamné, informaèné, propagaèné alebo
akéko¾vek technické zariadenie na kultúrnej pamiatke, v pamiatkovom území alebo v ochrannom
pásme bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska
krajského pamiatkového úradu alebo nedodriava
podmienky urèené v tomto rozhodnutí alebo záväznom stanovisku,
f) uskutoèòuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udriavacie práce na nehnute¾nej veci, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom území alebo ochrannom pásme bez právoplatného
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského
pamiatkového úradu, alebo nedodriava podmienky
urèené v tomto rozhodnutí alebo záväznom stanovisku,
g) spôsobuje svojím konaním nepriaznivé zmeny stavu
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia,
alebo ich ochranného pásma alebo ohrozuje ich
ochranu,
h) nenakladá s nálezom pod¾a tohto zákona.
i) nedodriava podmienky vykonávania pamiatkového
výskumu,
j) nezabezpeèí realizovanie pamiatkového výskumu
pod¾a rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,
k) vykonáva bez rozhodnutia výkopy a výskumy na
kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach
alebo archeologických náleziskách, vyh¾adáva archeologické nálezy a vykonáva ich zber,
l) nezabezpeèuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky pod¾a § 27, neudriava ju v dobrom stave a vyuíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, pokodzuje, znehodnocuje alebo nièí, alebo ju nechráni pred
odcudzením,
m) nevykoná nápravu uloenú krajským pamiatkovým
úradom pod¾a § 31,
n) vykonáva obnovu a retaurovanie kultúrnej pamiatky bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska prísluného orgánu na ochranu pamiatkového fondu
alebo nedodriava podmienky urèené v rozhodnutí
alebo v záväznom stanovisku,
o) zapoièia do zahranièia, pokúsi sa do zahranièia vyviez alebo vyvezie kultúrnu pamiatku bez povolenia
ministerstva.
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(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 môe krajský pamiatkový úrad uloi pokutu a do výky 200 000 eur.
Krajský pamiatkový úrad pokutu zvýi a na dvojnásobok, ak ide o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie,
ochranné pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedièstva. V prípade, ak nedolo k náprave, pokutu mono uloi aj opakovane.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.38)
(4) Výnosy z pokút uloených za priestupky pod¾a odseku 1 sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 43
Iné správne delikty
(1) Krajský pamiatkový úrad uloí právnickej osobe
alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om, pokutu
a) od 100 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) a e),
b) od 200 eur do 400 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. f) a i),
c) od 300 eur do 1 000 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. j)
a o).
(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(3) Pokutu mono uloi len do jedného roka odo dòa,
keï sa o protiprávnom konaní krajský pamiatkový
úrad dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï dolo k protiprávnemu konaniu pod¾a odseku 1.
V prípade, ak nedolo k náprave, pokutu mono uloi
aj opakovane.
(4) Krajský pamiatkový úrad pokutu pod¾a odseku 1
zvýi a na dvojnásobok, ak ide o kultúrnu pamiatku,
pamiatkové územie, ochranné pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedièstva.
(5) Pri urèovaní výky pokuty pod¾a odseku 1 sa prihliada na závanos a dåku trvania protiprávneho konania, význam kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, rozsah hroziacej kody alebo spôsobenej
kody a stratu pamiatkovej hodnoty. koda na kultúrnej pamiatke sa urèí najmenej vo výke oprávnených
nákladov na jej vrátenie do pôvodného stavu rekontrukciou alebo retaurovaním pri pouití pôvodných
materiálov a technologických postupov. Pri pokodení
alebo znièení archeologického náleziska sa koda urèí
vo výke nákladov na realizáciu archeologického výskumu.
(6) Výnosy z pokút uloených za iné správne delikty
pod¾a odseku 1 sú príjmom tátneho rozpoètu..
39. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
§ 43a
(1) Ak je ohrozené zachovanie a riadne uívanie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, môe krajský pamiatkový úrad da príslunému stavebnému úradu podnet na
jej vyvlastnenie vo verejnom záujme. Na vyvlastòovacie
konanie sa vzahujú osobitné predpisy. 38a)
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(2) Ak ide o nepovolený zásah do hmotnej podstaty
kultúrnej pamiatky s následkom trvalého pokodenia
jej pamiatkových hodnôt alebo znièenia veci samej alebo o pokodenie archeologického nálezu alebo archeologického náleziska, postúpia orgány tátneho doh¾adu vec orgánom èinným v trestnom konaní..
Poznámka pod èiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 108 a 116 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

40. V § 44 ods. 1 v druhej vete sa slovo starostlivosou nahrádza slovom ochranou.
41. V poznámke pod èiarou k odkazu 39 sa citácia
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 115/1998 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady
è. 149/1975 Zb. Zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach,
o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 2 ods. 2 zákona è. 206/2009 Z. z. § 2 ods. 2 zákona è. 395/2002 Z. z. v znení zákona è. 216/2007 Z. z.
§ 18 ods. 1 zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach,
o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej..
42. V § 44 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak je
v správnom konaní väèí poèet úèastníkov konania,
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správny orgán doruèuje úèastníkom konania verejnou
vyhlákou..
43. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
§ 44a
Rozhodnutia vydané po úèinnosti tohto zákona pod¾a § 24 ods. 1 a 3, § 25 ods. 2, § 30 ods. 3, § 32 ods. 2
a 5, § 33 ods. 2 a § 39 ods. 1 a 3 po uplynutí troch rokov
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti strácajú platnos, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa
vzahujú. Záväzné stanoviská pod¾a § 30 ods. 3 a 4
a § 32 ods. 11 a 12 po uplynutí troch rokov odo dòa ich
vydania strácajú platnos, ak nedolo k ich pouitiu na
úèel, na ktorý sú urèené..
44. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 45a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júna 2009
Konania zaèaté pred úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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209
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. mája 2009,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych sluieb v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 83 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov ustanovuje:

patrí odmena za jeden úkon právnej sluby vo výke
jednej trinástiny výpoètového základu..

Èl. I

Zvýenie alebo zníenie tarifnej odmeny

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluieb v znení vyhláky è. 279/2005 Z. z., vyhláky è. 649/2005 Z. z.,
vyhláky è. 256/2006 Z. z. a vyhláky è. 557/2008 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:

(1) Advokát môe zníi základnú sadzbu tarifnej odmeny.

1. § 10 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Vo veciach ochrany osobnosti pod¾a Obèianskeho zákonníka, vo veciach ochrany pod¾a predpisov
o masovokomunikaèných prostriedkoch, vo veciach
ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich
sa práva duevného vlastníctva je tarifnou hodnotou
1000 eur, ak sa neiada náhrada nemajetkovej ujmy,
a 2000 eur, ak sa iada náhrada nemajetkovej ujmy..
2. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej sluby je jedna trinástina výpoètového základu, ak
a) nie je moné vyjadri hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju mono zisti len s nepomernými
akosami,
b) klientom je spotrebite¾ a ide o zastupovanie v spore
zo spotrebite¾skej zmluvy, alebo
c) klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka
nehnute¾nosti, ktorá je urèená na bývanie alebo slúi jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manelov alebo
zruenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva..
3. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej sluby je jedna estina výpoètového základu vo
veciach zastupovania v konaniach pod¾a piatej èasti
Obèianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach
sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych sluieb a vo
veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch

4. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníi o 20 %,
ak ide o spoloèné úkony pri zastupovaní dvoch alebo
viacerých osôb.
(3) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná
sadzba tarifnej odmeny urèenej z tarifnej hodnoty veci
s najvyou hodnotou zvyuje o polovicu základnej
sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila
v ostatných spojených veciach.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepouije, ak spojenie
vecí na spoloèné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej
veci sa urèí výka tarifnej odmeny pod¾a veci, ktorej
hodnota je najvyia.
(5) Ak Slovenská advokátska komora ponúkla na
poskytnutie právnej sluby advokáta tomu, kto je
v hmotnej núdzi,3) môe zároveò urèi, e základná
sadzba tarifnej odmeny sa primerane zníi alebo právna sluba sa poskytne bezplatne..
5. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
b) ïalia porada alebo rokovanie s klientom za kadú
skonèenú hodinu,.
6. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,.
7. V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:
f) rokovanie s protistranou, a to za kadú skonèenú
hodinu,.
8. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) ïalia porada alebo rokovanie s klientom, ak nepresiahne jednu hodinu,
h) ïalia porada alebo rokovanie s protistranou, ak nepresiahne jednu hodinu,.
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9. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom
alebo protistranou nasleduje ïalia porada alebo rokovanie a medzitým nedolo k inému úkonu právnej sluby, tak odmena za túto ïaliu poradu alebo rokovanie
advokátovi nepatrí..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
10. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní,
pri ktorom dolo iba k vyhláseniu rozhodnutia, alebo za
zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odroèené bez prejednania veci, patrí len tvrtina odmeny..
11. Nadpis tretej hlavy v druhej èasti znie:
TRETIA HLAVA
PAUÁLNA ODMENA ADVOKÁTA
ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ
NÚDZI VYPLÁCANÁ CENTROM PRÁVNEJ POMOCI.

plnenie, o predbenej vykonate¾nosti, o prísluenstve
poh¾adávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, odmena je 50 eur.
(2) Ak oprávnenú osobu zastupoval advokát v mimoriadne nároènej alebo skutkovo zloitej veci, Centrum
právnej pomoci môe zvýi odmenu najviac o 100 %.
(3) Ak advokát zastupuje v rovnakej veci v konaní
spoloène dve oprávnené osoby alebo viac osôb, odmena
sa zvýi o 20 % bez oh¾adu na poèet spoloène zastupovaných osôb.
(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, najvyia odmena sa zvyuje o polovicu;
odmena za ostatné veci sa neprizná. To neplatí, ak spojenie veci vyplýva zo zákona.
(5) Ak je vec vyrieená mimosúdne bez podania návrhu na zaèatie konania na súd, odmena je 100 eur.
(6) Ak advokát nezastupoval oprávnenú osobu do
právoplatného skonèenia veci, patrí mu 50 % odmeny.
Ak dolo k zániku zastupovania v odvolacom konaní
alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred
súdom niieho stupòa sa nezniuje.

12. Nadpisy nad § 14a a § 14d sa vypúajú.
13. § 14a a 14c znejú:
§ 14a
(1) Ak ïalej nie je uvedené inak, odmena je 130 eur.
(2) Odmena je
a) vo veciach upravených Obèianskym zákonníkom
200 eur,
b) vo veciach upravených Zákonom o rodine 130 eur,
c) vo veciach upravených Zákonníkom práce 150 eur,
d) vo veciach upravených Obchodným zákonníkom
200 eur.
(3) Rovnaká odmena ako v odseku 2 patrí advokátovi
za zastupovanie v odvolacom konaní a dovolacom konaní.
(4) Vo veciach obnovy konania je odmena 160 eur za
celé konanie o povolenie obnovy konania vrátane odvolacieho konania.
(5) Vo veciach mimoriadneho dovolania je odmena
130 eur.
(6) Ak je advokát ustanovený za opatrovníka v konaní, patrí mu odmena 15 eur za celé konanie vrátane odvolacieho konania a dovolacieho konania.
§ 14b
(1) Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len
rozhodnutie o náhrade trov konania, o urèení lehoty na
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§ 14c
Ustanovenia § 14a a 14b sa nepouijú, ak náhradu
trov advokátovi priznáva súd ako zástupcovi urèenému
Centrom právnej pomoci..
14. § 14d a 14f sa vypúajú.
15. V § 18 ods. 1 sa vypúajú slová (§ 9 a 14f)..
16. V § 18 odsek 3 znie:
(3) Ak je advokát platite¾om dane z pridanej hodnoty, zvyuje sa odmena a náhrady pod¾a tejto vyhláky
o daò z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný plati pod¾a osobitného predpisu.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov..

17. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júna 2009
Za úkony právnych sluieb vykonané pred dòom nadobudnutia úèinnosti tejto vyhláky patrí advokátovi
odmena pod¾a doterajích predpisov..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2009.

v z. Daniel Hudák v. r.
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