
Ministerstvo životného prostredia  SR 

sekcia geológie a prírodných zdrojov 

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

 
Vec 

Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia pre právnickú osobu 
 

Podľa  § 5  ods.1 zákona  č. 569/2007 Z. z. o geologických   prácach  (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov, Vás žiadame o vydanie geologického oprávnenia pre právnickú osobu (ďalej len 

„PO“): 
 

Žiadateľ: 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Identifikačné číslo:  
Tel.:  
e-mail:  

 

Štatutárny orgán (uviesť všetkých): 
Meno, priezvisko, titul:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  

 

Zástupca  PO (uviesť všetkých): 
Meno, priezvisko, titul:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  

Odborná spôsobilosť: špecializácia:   

číslo preukazu:  

dátum poslednej skúšky: 

 

Geologické práce: 
(podľa § 2 geologického zákona) 

 

 

 

 

K žiadosti sa prikladá: 

1. originál výpisu z obchodného registra SR alebo jeho úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace), 

2. originál zmluvy o založení spoločnosti alebo jej úradne osvedčená kópia (ak spoločnosť nie je ešte zapísaná v obchodnom 

registri SR),  

3. výpis z registra trestov právnickej osoby, 

4. výpis z registra trestov štatutárneho orgánu a zástupcu PO (nie starší ako 6 mesiacov), 

5. originál zmluvy medzi zástupcom PO a žiadateľom, 

6. doklad o úhrade správneho poplatku (e-kolok v príslušnej nominálnej hodnote, zakúpený v Slovenskej pošte, a.s.). 

 

 

 

 
Dátum: ...........................................                        Podpis štatutárneho orgánu:  ....................................... 
 

Poznámka: 

1.  Pri zmene geologického oprávnenia uviesť v žiadosti základné údaje žiadateľa a predmet zmeny. Prikladajú sa prílohy podľa 

obsahu zmeny. 

2.  Správny poplatok pre vydanie geologického oprávnenia je 50 € (pri zmene geologického oprávnenia je správny poplatok 26 €, 

pri zmene obchodného mena, trvalého pobytu, zmeny identifikačného čísla je správny poplatok 5 € ).  

3. Geologické práce „odborný geologický dohľad“ sa v súlade s § 3 písm. v) geologického zákona členia na: 

 - odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, 

 - odborný geologický dohľad pri stavebných prácach, 

 - odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom. 


