
        

          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

                                                         Odbor štátnej geologickej správy 

                 Námestie Ľudovíta Štúra 1 

                                                        812 35 Bratislava   

 

 

Vec 

Návrh na predĺženie doby platnosti prieskumného územia 

 
Návrh na predĺženie doby platnosti prieskumného územia (body 1 – 7) sa podáva 

v piatich vyhotoveniach. 

 

     Návrh obsahuje:  

 

1. Názov alebo obchodné meno, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu držiteľa 

prieskumného územia. 

2. Názov prieskumného územia. 

3. Cieľ geologickej úlohy, ak došlo k jeho zmenám. 

4. Dôvod predĺženia doby platnosti prieskumného územia a harmonogram geologických prác. 

5. Na akú lehotu sa predĺženie doby platnosti prieskumného územia žiada. 

6. Podpis štatutárneho orgánu držiteľa prieskumného územia podľa výpisu z obchodného 

registra. 

   

K návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia sa prikladá v jednom 

vyhotovení: 

 

7. Originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského 

listu držiteľa prieskumného územia, ak došlo k zmenám údajov. 

8. Zmena projektu geologickej úlohy v nadväznosti na bod 3. a 4. schválená držiteľom 

prieskumného územia s dátumom schválenia, podpísaná štatutárnym orgánom držiteľa 

prieskumného územia podľa výpisu z obchodného registra a písomne odsúhlasená 

zhotoviteľom geologických prác a jeho zástupcom, ak bol ustanovený.  

9. Rozpočet geologickej úlohy (s DPH) so špecifikáciou podľa projektovaných geologických 

prác  v nadväznosti na bod 8 (samostatná príloha). 

10. Údaje o zhotoviteľovi geologických prác (názov, sídlo, číslo a dátum vydania       

geologického oprávnenia), ak došlo k jeho zmene. 

11. Vyjadrenie príslušného okresného úradu, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja (v sídle kraja) ku zmene projektu geologickej úlohy, nie staršie 

ako 3 mesiace. 

12. Stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava, odbor Geofondu  nie 

staršie ako 3 mesiace.  

13. Stanovisko orgánov dotknutej obce a príslušného samosprávneho kraja ku geologickému 

zámeru v prípade ložiskového geologického prieskumu na rádioaktívne nerasty 



14. Doklady o vynaložení minimálne 70 % z rozpočtu geologickej úlohy, pokiaľ neboli 

dokladované v ročných správach.  

15. Originál plnej moci na zastupovanie v prípade zastupovania držiteľa prieskumného 

územia, podpísaný štatutárnym orgánom podľa výpisu z obchodného registra 

a splnomocneným zástupcom (bez overenia podpisov). 

16. Správny poplatok v hodnote 35 € (kolkovou známkou zaplatenou v pobočkách Slovenskej 

pošty, a.s.). Doklad o úhrade sa priloží k návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum                                                           Podpis držiteľa prieskumného územia  

                                                                                    alebo splnomocneného zástupcu 

 

 
 

 

Príloha: zoznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


