Zoznam orgánov a organizácií,
ktoré sa vyjadrujú k projektu geologickej úlohy z hľadiska ochrany záujmov
chránených osobitnými predpismi:
1. príslušný okresný úrad, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja (v
sídle kraja)
2. príslušný okresný úrad, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja (v
sídle kraja) (v prípade hydrogeologického prieskumu geotermálnych podzemných vôd
a geotermálnej energie a v prípade ložiskového geologického prieskumu na ropu
a horľavý zemný plyn, prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na
účely ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia, prírodných horninových
štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných
zásobníkov plynov a kvapalín)
3. príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa)
podľa § 28 ods. 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (v sídle okresu)
4. príslušný obvodný banský úrad
5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - Inšpektorát kúpeľov a žriediel,
Bratislava
6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby
7. príslušný krajský pamiatkový úrad
8. príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor (v sídle okresu)
9. Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
11. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., (príslušný odštepný závod)
13. príslušná vodárenská spoločnosť
14. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
15. príslušná slovenská energetika
16. Slovak Telekom, a. s., Bratislava
17. Towercom, a. s., Bratislava
18. príslušná spoločnosť spravujúca telekomunikačné siete a zariadenia, prípadne iné
telekomunikačné vedenia (napr.: Orange Slovensko, a. s., Bratislava; SITEL, s. r. o.,
Košice)
19. eustream, a. s., Bratislava
20. SPP - distribúcia, a. s., Bratislava
21. Transpetrol a. s., Bratislava
22. organizácia, ktorej bol určený dobývací priestor (ak sa nachádza v prieskumnom území)
23. organizácia, ktorá eviduje a zabezpečuje ochranu výhradného ložiska (ak sa nachádza
v prieskumnom území)

