
 

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

                                                         Odbor štátnej geologickej správy 

              Námestie Ľudovíta Štúra 1 

                                                         812 35 Bratislava   

 

Vec 

Návrh na prevod prieskumného územia (§ 24 geologického zákona – 

osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu 

na ropu a horľavý zemný plyn) 

 
       Návrh na prevod prieskumného územia sa podáva v jednom vyhotovení. 

 

       Návrh obsahuje: 

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

prieskumného územia, resp. držiteľov prieskumného územia. 

2. Názov prieskumného územia. 

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

prieskumného územia, resp. nových držiteľov prieskumného územia. 

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

registra. 

5. Originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra, resp. 

živnostenského listu držiteľa prieskumného územia, resp. držiteľov prieskumného 

územia, ak došlo k zmenám údajov.  

6. Originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra, resp. 

živnostenského listu nového držiteľa prieskumného územia, resp. nových držiteľov 

prieskumného územia. 

7. Originál zmluvy o prevode prieskumného územia na inú osobu do 15 dní  

od jej uzatvorenia, podpísaný štatutárnym orgánom držiteľa prieskumného územia 

a nového držiteľa prieskumného územia, resp. držiteľov prieskumného územia a nových 

držiteľov prieskumného územia alebo povereného zástupcu podľa výpisu z obchodného 

registra. 

8. Súhlas o prevode prieskumného územia od všetkých držiteľov prieskumného územia. 

9. Súhlas o určení povereného zástupcu od nových držiteľov prieskumného územia. 

10. Doklady o vynaložení 5 % z rozpočtu geologickej úlohy, pokiaľ neboli dokladované 

v ročných správach. 

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

geologického oprávnenia), ak došlo k jeho zmene. 

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

územia, resp. povereného zástupcu, podpísaný štatutárnym orgánom podľa výpisu 

z obchodného registra a splnomocneným zástupcom (bez overenia podpisov). 

13. Správny poplatok v hodnote 20 € (kolkovou známkou zaplatenou v pobočkách 

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

 

 



Miesto a dátum                                                           Podpis držiteľa prieskumného územia 

        resp. povereného zástupcu  alebo 

        splnomocneného zástupcu 


