
                                                        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

                                                        Odbor štátnej geologickej správy 

             Námestie Ľudovíta Štúra 1 

                                                        812 35 Bratislava   

 

 

Vec 

Návrh na určenie prieskumného územia 

 
 Návrh na určenie prieskumného územia (body 1 – 9) sa podáva v piatich 

vyhotoveniach. 

 

Návrh obsahuje: 

  

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

2. Názov prieskumného územia. 

3. Názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom  

sa prieskumné územie nachádza. 

4. Cieľ  geologickej  úlohy,  označenie  vybraných  geologických  prác  a  etapy geologického 

prieskumu. 

5. Geologické práce, ktorých použitie sa predpokladá. 

6. Dátum predpokladaného skončenia vyhodnotenia geologickej úlohy. 

7. Vymedzenie  prieskumného  územia  v  Základnej  mape  Slovenskej   republiky  v mierke 

1 : 50 000 alebo  1 : 25 000, v prípade potreby aj v inej mierke (napr. 1 : 5 000, 1 : 10 000, 

1 : 100 000   a   pod.)    so    súradnicami    lomových     bodov   na  povrchu  a  rozlohou 

prieskumného územia  v km
2
 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným 

banským meračom alebo autorizovaným geodetom a kartografom. 

8. Pomerné  podiely  obcí  v  %  podľa  veľkosti  časti  prieskumného  územia v katastrálnych 

územiach. 

9. Podpis štatutárneho orgánu objednávateľa podľa výpisu z obchodného registra.  

 

 K návrhu na určenie prieskumného územia sa prikladá v jednom vyhotovení: 

 

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

      živnostenského listu objednávateľa. 

11. Geologický zámer schválený  objednávateľom s dátumom schválenia, podpísaný 

štatutárnym orgánom  objednávateľa  podľa  výpisu z obchodného registra a zhotoviteľom 

geologických prác  a jeho zástupcom, ak bol ustanovený. 

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

geologických prác (samostatná príloha). 

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

      geologického oprávnenia). 

14. Údaje o iných prieskumných  územiach,  chránených  územiach,  chránených  ložiskových    

      územiach,  prípadne  o  dobývacích  priestoroch  zasahujúcich  do  prieskumného   územia  



      alebo bezprostredne s ním hraničiacich. 

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

životného prostredia kraja (v sídle kraja) ku geologickému zámeru, nie staršie ako 3 

mesiace. 

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

staršie ako 3 mesiace.  

17. Stanovisko držiteľa prieskumného územia, ktorému bolo určené prieskumné územie na 

iný účel (ak sa nachádza v prieskumnom území). 

18. Stanovisko organizácie, ktorá eviduje a zabezpečuje ochranu výhradného ložiska (ak sa 

nachádza v prieskumnom území).  

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

zámeru v prípade ložiskového geologického prieskumu na rádioaktívne nerasty. 

20. Originál  plnej  moci  na zastupovanie v prípade  zastupovania  objednávateľa,  podpísaný 

štatutárnym orgánom podľa výpisu z obchodného registra a splnomocneným zástupcom 

(bez overenia podpisov). 

21. 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 objednávateľa 

                                                                                      alebo splnomocneného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


