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1. Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu RT–1
Rajecké Teplice bezodplatným prevodom

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

dáva
OZNÁMENIE O PONUKE NA PREVOD VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA
VRTU RT–1 Rajecké Teplice
BEZODPLATNÝM PREVODOM

podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov

ODDIEL I.
I.1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO
Úradný názov: Ministerstvo životného prostredia SR

IČO: 42181810

Poštová adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 812 35

Kontaktné miesto:

Telefón: 02/57783108

Bukureštská 4

Kontaktná osoba: RNDr. Viera Maťová
E-mail: viera.matova@enviro.gov.sk

Fax: 02/57783208

Internetová adresa: www.minzp.sk

Ďalšie informácie možno získať na uvedenej adrese, alebo na stránke www.geology.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené poštou na uvedenú adresu.

ODDIEL II
II.1. Názov
II.1.1. Uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod geologického diela - vrtu: RT-1, lokalita Rajecké Teplice

II.1.2. Stručný opis :

geotermálny vrt
hĺbka vrtu – 303 m
čerpané množstvo – 3,8 l.s-1
teplota vody – 38,5 °C
celková mineralizácia – 793 mg.l-1
rok realizácie vrtu – 1993

Názov geologickej úlohy: Rajecké Teplice – ochranné pásma

ODDIEL III

III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Žiadateľ môže byť podľa § 33 ods. 1, písm. b) geologického zákona
- obec, alebo vyšší územný celok na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb
Žiadateľ o bezodplatný prevod geologického diela v ponuke predloží:
zámer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom (ďalej len "zámer"); súčasťou zámeru sú
aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť a údaj o finančných zdrojoch na jej uskutočnenie,
b) doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, alebo
iné právo k pozemku, ktoré oprávňuje žiadateľa o bezodplatný prevod na takom pozemku vykonávať činnosť
navrhovanú v zámere,
c) súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou
navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je žiadateľ o bezodplatný prevod.
a)

ODDIEL IV.
IV.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.1.1. Podmienky využitia geologického diela
Pre termálnu vodu:
-

-

využitie geotermálnej energie
zdravotníctvo
rekreačné účely

IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu: 6627/2016-5.3
IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: od 1.8.2016 do 31.8.2016

Čas: 1500 hod

IV.2.3. Označenie obálok predkladaných ponúk
NEOTVÁRAŤ – SÚŤAŽ – BEZODPLATNÝ PREVOD GEOLOGICKÉHO DIELA - VRTU RT-1 RAJECKÉ
TEPLICE
IV.2.4. Otváranie ponúk
Dátum: 6.9.2016
Čas: 1000 hod
Miesto: Bukureštská 4, Bratislava, III. posch. – zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť žiadatelia, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Na otváraní obálok s ponukami môže byť žiadateľ zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou s úradne overenou plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní
obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti . Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
plnou mocou na zastupovanie.
IV.2.5. Dátum odoslania tohto oznámenia: 26.7.2016

