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

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

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

 vedecko-výskumný,
 retaurátorský,
 konzervátorský,
b) zmena príjemcu (uveïte názov a presnú adresu nového príjemcu zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov): ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ,
c) zmena krajiny urèenia (uveïte názov krajiny urèenia): ............................................................................... .

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

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

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

1
2

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

