
               Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

                Odbor štátnej geologickej správy 

                   Námestie Ľudovíta Štúra 1 

                                                              812 35 Bratislava   

 

Vec 

Návrh na zmenu prieskumného územia (pri zmenšení rozlohy v hraniciach 

prieskumného územia) 

 
Návrh na zmenu prieskumného územia (body 1– 6) sa podáva v jednom vyhotovení. 

 

Návrh obsahuje: 

 

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

prieskumného územia. 

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, ak došlo k jeho zmenám. 

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

územiach. 

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

registra. 

  

V piatich vyhotoveniach sa podáva (bod 7): 

 

7. Vymedzenia 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 km2 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným 

banským meračom alebo autorizovaným geodetom a kartografom. 

 

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

 

8. Zmena projektu geologickej úlohy v nadväznosti na bod 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 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. 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). 

12. Správny poplatok v hodnote 30 € (e-kolok zaplatený v pobočkách Slovenskej pošty, a.s.). 

Potvrdenie o úhrade sa priloží k návrhu. 

 


