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)

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:

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.

