Príloha č. 4
k zákonu č.  207/2009 Z. z.


OZNÁMENIE O ZMENE PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU
PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA ALEBO Z COLNéHO ÚZEMIA SPOLOčENSTVA PODĽA § 4 ODS. 2


Evidenčné číslo oznámenia: ....................................... Dátum prijatia oznámenia: .....................

(k oznámeniu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva podľa § 4 ods. 2 č. ..............................................................................zo dňa........................................................) 


A. VLASTNÍK PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY, KTORÝ OZNAMUJE ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

splnomocnená osoba1)

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

ktorý na základe vyššie citovaného oznámenia o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva/z colného územia Spoločenstva2) oznamuje nasledujúcu zmenu podmienok dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty:3)
(zmena účelu dočasného vývozu, zmena príjemcu/príjemcov predmetu kultúrnej hodnoty, zmena krajiny/krajín určenia)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


V ............................... dňa ..................... 

Podpis vlastníka/splnomocnenej osoby:2)		Odtlačok pečiatky,
ak je vlastníkom/splnomocnenou osobou 
právnická osoba:2)


B. POTVRDENIE MinisterstvA kultúry Slovenskej republiky O PRIJATÍ OZNÁMENIA 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky potvrdzuje prijatie oznámenia o zmene podmienok dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty (názov, označenie, druh, kategória predmetu podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 207/2009..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva/z colného územia Spoločenstva2) uvedeného v oznámení číslo ..................................................................... zo dňa ................................. (k oznámeniu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva alebo z colného územia Spoločenstva podľa § 4 ods. 2 č. ............................................................zo dňa ........................).

Počet strán príloh: 

Miesto a dátum prijatia oznámenia: 


Meno, priezvisko, funkcia a podpis 	Odtlačok úradnej pečiatky
zodpovedného zamestnanca: 	Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
























___________________________
1) Vypĺňa sa v prípade, že žiadosť nepredkladá vlastník. V prílohe musí byť priložený doklad o splnomocnení od vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty na dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
2)  Nehodiace sa prečiarknuť. 
3)  Vlastník alebo ním splnomocnená osoba uvedie dôvod zmeny podmienok dočasného vývozu.“.



