
Výnos  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

zo 14. októbra 2009 
 č. MK-3424/2009-10/10 501  

o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na náhradu škody 
požičiavateľovi vzniknutej pri do časnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie 

Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky 
 

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 13 zákona č. 207/2009 Z. 
z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 
652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  

 
§ 1 

  
(1) Dotáciu na účel podľa § 6 ods. 1 zákona (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na 

základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe, do výšky vzniknutej škody na predmete 
kultúrnej hodnoty, maximálne do výšky hodnoty podľa § 6 ods. 3 zákona. 
 

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 je 
a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa,  
b) fotodokumentácia predmetu kultúrnej hodnoty, 
c) všeobecná správa o zabezpečení ochrany a bezpečnostných podmienok pri skladovaní, 

inštalácii a prezentácii predmetu kultúrnej hodnoty, 
d) vyhlásenie žiadateľa o tom, že uskutočnil prezentácie dočasne dovezených predmetov 

kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky s uvedením zoznamu realizovaných 
prezentácií,  

e) odborný popis prezentácie so špecifikáciou predmetu kultúrnej hodnoty, 
f) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, 
g) potvrdenie správcu dane o tom, že neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky voči 

štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec, 
h) vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom,  
i) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky voči rozpočtom obcí, 
j) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na 

poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po 
lehote splatnosti, nie staršie ako tri mesiace, 

k) potvrdenie každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované 
nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti, 
nie staršie ako tri mesiace,  

l) zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty uzavretá medzi žiadateľom 
a požičiavateľom predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „požičiavateľ“),  

m) referencie o dopravcovi predmetu kultúrnej hodnoty týkajúce sa zabezpečenia ochrany 
a bezpečnostných podmienok pri preprave predmetu kultúrnej hodnoty, najmenej od 
jedného subjektu, 

n) iný doklad preukazujúci splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.  
  

(3) Prílohy podľa odseku 2 písm. a) až k) predloží žiadateľ najneskôr v termíne do 31. 
júla a prílohy podľa odseku 2 písm. l) až n) do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, 
v ktorom bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná. 



 2 

 
(4) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, 

a) ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa 
osobitného predpisu,1) 

b) voči ktorému správca dane eviduje nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,  
c) ktorý nemá vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
d) ktorý má nedoplatky voči rozpočtom obcí, 
e) voči ktorému Sociálna poisťovňa eviduje nedoplatky na poistnom na sociálne 

poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti, 
f) voči ktorému zdravotná poisťovňa eviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné 

zdravotné poistenie po lehote splatnosti, 
g) ktorý nepreukáže zabezpečenie ochrany a bezpečnostných podmienok pri preprave, 

skladovaní, inštalácii a prezentácii predmetu kultúrnej hodnoty. 
 
 

§ 2 
 

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý predloží 
a) protokol spísaný podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona,  
b) osvedčenú kópiu potvrdenia podľa prílohy č. 5 zákona,  
c) originál protokolu o fyzickom stave dočasne dovezeného predmetu kultúrnej hodnoty 

pri jeho prevzatí žiadateľom od požičiavateľa na území Slovenskej republiky, spísaný 
žiadateľom a požičiavateľom,  

d) fotodokumentáciu predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) vyhotovenú 
žiadateľom pri prevzatí predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) na území 
Slovenskej republiky od požičiavateľa,  

e) protokol o vzniknutej škode na predmete kultúrnej hodnoty podľa písmena c) spísaný 
žiadateľom a fotodokumentáciu predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) 
vyhotovenú bezodkladne po vzniku škody na predmete kultúrnej hodnoty podľa 
písmena c),  

f) odborný posudok s uvedením hodnoty vzniknutej škody na predmete kultúrnej 
hodnoty podľa písmena c) vyhotovený v súčinnosti s požičiavateľom, 

g) písomné potvrdenie orgánu činného v trestnom konaní o prijatí oznámenia skutočností 
nasvedčujúcich spáchanie trestného činu v súvislosti s predmetom kultúrnej hodnoty 
podľa písmena c) na území Slovenskej republiky, že došlo k podaniu takéhoto 
oznámenia,  

h) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nedošlo ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 6 
zákona.  

 
 

§ 3 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2009. 
 
 
 
 

Marek Maďarič 

                                                 
1) § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
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Príloha k výnosu č. MK-3424/2009-10/10 501  
 
 

Vzor 
 

Žiadosť  
o poskytnutie dotácie na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri do časnom 
dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely 

prezentácie na území Slovenskej republiky 
(podľa § 6 zákona č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej 
hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 
Evidenčné číslo žiadosti:................................... Dátum doručenia žiadosti:.................. 
(miesto pre úradný záznam)      
 
 
Názov prezentácie: 
 
 
Miesto realizácie prezentácie: 
 

 

Predmet kultúrnej hodnoty, na ktorý sa vzťahuje poskytnutie dotácie 
  
Názov: 
  

 

Autor alebo výrobca: 
 

 

Technika a materiál: 
 

 

Rozmery alebo hmotnosť: 
 

 

Datovanie: 
 

 

Identifikačné znaky: 
 

 

Hodnota určená požičiavateľom: 
 

 

Časové obdobie, počas ktorého bude 
na území Slovenskej republiky:  
 

 

Žiadateľ:  
Názov:  
 

 

Sídlo: 
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, 
názov obce/PSČ): 

 

Právna forma:  
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IČO: 
 

 

Štatutárny orgán 
(meno a priezvisko, funkcia): 
 

 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, 
telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová 
adresa): 
 

 

Bankové spojenie 
(číslo účtu, banka alebo pobočka 
zahraničnej banky, kód - numerický, 
swiftový): 
 

 

Výška požadovanej dotácie: 
  

 

 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so 
spracovaním osobných údajov v informačnom systéme a ich zverejnením na účely 
poskytovania dotácií. 
 
V ......................................... dňa ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa  Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 

 


