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ROZHODNUTIE  

o predĺžení doby platnosti prieskumného územia  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy  (ďalej 

len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy pre geologický výskum a geologický prieskum 

podľa § 22, § 23 a § 36 ods. 1 písm. h)  zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach  (geologický 

zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

   

 

predlžuje  dobu platnost i     

 

  

prieskumného územia Tatranská Lomnica (ďalej len „prieskumné územie“) určeného  rozhodnutím 

ministerstva číslo spisu: 4143/2017-5.3, číslo záznamu: 32923/2017 zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 1.08.2017 pre držiteľa prieskumného územia, spoločnosť AUTONOVA, s.r.o., 

Priemyselný areál Východ č. 3406, 058 01 Poprad,  IČO: 31 649 513 (ďalej len „držiteľ prieskumného 

územia“) na vykonávanie hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a 

podrobného hydrogeologického prieskumu.    

Doba platnosti prieskumného územia sa predlžuje o 4 roky, t. j. do 1. augusta 2025. 

Suma úhrady za prieskumné územie je 1 200 € (slovom tisícdvesto eur).  Držiteľ prieskumného 

územia je povinný platiť úhradu za prieskumné územie do troch mesiacov po začatí každého roka 

počítaného odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia na 

depozitný účet ministerstva v štátnej pokladnici, číslo účtu SK67 8180 0000 0070 0038 9062, 

variabilný symbol: 49791906.  

Úhrada za prieskumné územie vo výške 600 € je príjmom Environmentálneho fondu. Úhrada za 

prieskumné územie podľa pomerných podielov je príjmom obcí nasledovne: Stará Lesná 238,74 €, 

Vysoké Tatry 361,26 €.  

Celkové náklady na vyhľadávací ložiskový geologický prieskum predstavujú podľa rozpočtu 

geologickej úlohy sumu 567 600 €  vrátane DPH (slovom päťstošesťdesiatsedemtisícšesťsto eur).   
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Podmienky vykonávania geologických prác stanovené držiteľovi prieskumného územia 

v rozhodnutí o určení prieskumného územia č. 32923/2017 zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 1.08.2017 zostávajú v platnosti bez zmeny.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Ministerstvo určilo prieskumné územie Tatranská Lomnica právoplatným rozhodnutím číslo 

spisu: 4143/2017-5.3, číslo záznamu: 32923/2017 zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 1.08.2017 pre držiteľa prieskumného územia, spoločnosť AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál 

Východ č. 3406, 058 01 Poprad. Na základe predmetného rozhodnutia bol držiteľ prieskumného územia 

oprávnený vykonávať v prieskumnom území geologické práce v etape vyhľadávacieho a podrobného 

hydrogeologického prieskumu.    

Dňa 28.04.2021 bol ministerstvu doručený písomný návrh držiteľa prieskumného územia na 

predĺženie doby platnosti prieskumného územia. Držiteľ prieskumného územia s návrhom súčasne 

uhradil správny poplatok vo výške 35 eur (slovom: tridsaťpäť eur), ktorý sa vzťahuje podľa položky 163 

písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na predĺženie platnosti rozhodnutia o určení 

prieskumného územia. 

Držiteľ prieskumného územia dňa 10.05.2021 doplnil návrh na predĺženie doby platnosti 

prieskumného územia o rozhodnutie Okresného úradu Prešov č. OU-PO-OOP3-2021/013229-02/HAM 

o zamietnutí  odvolania odvolateľov a potvrdení rozhodnutia prvostupňového orgánu č. OU-PP-OSZP-

2020/000898-088/SJ zo dňa 8.12.2020. 

Držiteľ prieskumného územia dňa 17.05.2021 doplnil návrh na predĺženie doby platnosti 

prieskumného územia o doklady o vynaložení finančných prostriedkov za obdobie 01-04/2021 za 

vykonané geologické práce. 

Podľa § 22 ods. 1 geologického zákona prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri 

roky;  na návrh fyzickej osoby- podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá je objednávateľom (ďalej len 

"držiteľ prieskumného územia"), sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie štyri roky, opätovne o ďalšie dva 

roky, a ak určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti, môže byť na návrh držiteľa 

prieskumného územia predĺžená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geologických 

prác. O predĺženie je potrebné požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty.  

Podľa § 25 ods.1 geologického zákona držiteľ prieskumného územia predkladá ministerstvu ročnú 

správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov vybraných geologických prác a doklady o 

vynaložených finančných prostriedkoch na geologický prieskum do šiestich týždňov po uplynutí 

kalendárneho roku. 

Podľa § 26  ods. 1 geologického zákona  úhrada za prieskumné územie je za každý začatý rok a za 

každý začatý km2 počas prvých štyroch rokov 100 eur, počas nasledujúcich štyroch rokov 200 eur, 

počas ďalších dvoch rokov 350 eur a počas ďalších rokov 700 eur.   

Podľa § 26 ods. 2 zákona geologického zákona držiteľ prieskumného územia je povinný zaplatiť 

úhradu podľa odseku 1 ministerstvu do troch mesiacov po začatí každého roku počítaného odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia. 

Podľa § 26 ods. 4 geologického zákona úhrada podľa odseku 1 je vo výške 50 % príjmom 

Environmentálneho fondu a vo výške 50 % príjmom obce, na ktorej území sa nachádza prieskumné 

územie. Ak sa prieskumné územie nachádza v katastrálnych územiach dvoch alebo viacerých obcí, určí 

pomerné podiely obcí ministerstvo podľa veľkosti častí prieskumného územia v ich katastrálnych 

územiach. 

Podľa § 26 ods. 5  geologického zákona  ministerstvo odvedie obci časť úhrady podľa odseku 4 

do 30 dní od prijatia úhrady. Ministerstvo odvedie obci úhradu, ak jej nárok je najmenej 30 eur. Suma 

nižšia ako 30 eur je príjmom Environmentálneho fondu. 
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Podľa § 36 ods. 1 písm. h) geologického zákona ministerstvo v rámci činnosti štátnej geologickej 

správy vydáva rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia podľa § 23 a dáva 

súhlas na prevod tohto územia podľa § 22. 

Ministerstvo listom č. 27490/2021 zo dňa 24.05.2021 požiadalo Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra Bratislava o zaslanie stanoviska k predĺženiu doby platnosti prieskumného územia. Štátny 

geologický ústav Dionýza Štúra vo svojom stanovisku č. 16/21-231-032 zo dňa 3.06.2021 oznámil, že 

v prieskumnom území neeviduje ďalší návrh na určenie prieskumného územia. Overil súradnice, overil 

plochu, overil kataster a kraj.  

 Ministerstvo listom č. 27493/2021 zo dňa 24.05.2021 požiadalo v zmysle  § 23 ods. 10 

geologického zákona  dotknuté orgány štátnej správy, aby oznámili svoje stanoviská k predĺženiu doby 

platnosti prieskumného územia v lehote do 15 dní od doručenia.  

Okresný úrad Prešov, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  

ktorý je v konaní dotknutým orgánom štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov so svojom záväznom stanovisku č. OU-PO-

OSZP1-2021 /021866-002 zo dňa 28.05.2021 oznámil, že súhlasí s predĺžením doby platnosti 

prieskumného územia za dodržania podmienok pri realizácii geologických prác. 

Okresný úrad Prešov, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 

ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vo svojom stanovisku č. OU-PO-OSZP2-2019/026398-003 zo 

dňa 6.07.2021 oznámil, že nemá námietky k predĺženiu doby platnosti prieskumného územia za 

dodržania podmienok určených v stanovisku č. OU-PO-OSZP2-2017/022336-02 zo dňa 22.05.2017. 

Obvodný banský úrad v Košiciach listom č. 736-1608/2021 zo dňa 29.06.2021 oznámil, že nemá 

námietky voči predĺženiu doby platnosti prieskumného územia.  

Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov a žriediel listom č. S16236-2021-IKŽ-2 zo dňa 

25.05.2021 oznámil, že nemá námietky k predĺženiu doby platnosti prieskumného územia. 

Ministerstvo po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia Okresného úradu Prešov č. OU-PO-OOP3-

2021/013229-02/HAM zo dňa 6.05.2021 o zamietnutí  odvolania odvolateľov a potvrdení rozhodnutia 

prvostupňového orgánu č. OU-PP-OSZP-2020/000898-088/SJ zo dňa 8.12.2020, doručeného držiteľom 

prieskumného územia dňa 10.05.2021, ako aj rozhodnutia č. OU-PP-OSZP-2020/000898-088/SJ zo dňa 

8.12.2020,  nezistilo žiaden zákonný dôvod podľa  zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach  

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov na začatie a uskutočnenie konania vo veci zmeny 

rozhodnutia o určení prieskumného územia Tatranská Lomnica, a preto doručením rozhodnutia č. OU-

PO-OOP3-2021/013229-02/HAM zo dňa 6.05.2021 považuje povinnosť držiteľa prieskumného územia, 

určenú v bode 2 podmienok vykonávania geologických prác rozhodnutia o určení prieskumného 

územia,  za splnenú. 

Ministerstvo listom č.37178/2021 zo dňa 9.07.2021 oznámilo držiteľovi prieskumného územia 

ukončenie zisťovania stavu vecí a obstarávania podkladov s právom vyjadrenia sa k podkladom. 

Dňa 12.07.2021 bolo ministerstvu doručené vyjadrenie držiteľa prieskumného územia, v ktorom 

oznámil, že k podkladom nemá žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k predĺženiu doby platnosti prieskumného územia 

sa nelíšia od ich stanovísk k určeniu prieskumného územia, preto podmienky vykonávania geologických 

prác, stanovené držiteľovi prieskumného územia v rozhodnutí o určení prieskumného územia číslo 

spisu: 4143/2017-5.3, číslo záznamu: 32923/2017 zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 1.08.2017, zostávajú v platnosti bez zmeny.  

Podľa rozpočtu geologickej úlohy  mal držiteľ prieskumného územia preinvestovať na geologické 

práce v prieskumnom území celkovú sumu 567 600 €. Z uvedeného vyplýva, že držiteľ prieskumného 

územia bol do dňa podania návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia povinný podľa § 

25 ods. 6 geologického zákona preinvestovať a náležite dokladovať 70% z rozpočtu geologickej úlohy, 

t.j. sumu 397 320 €. Z ročných správ za roky 2017, 2018, 2019, 2020 a doložených dokladov za obdobie 

01 – 04/2021 je zrejmé, že do podania návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia držiteľ 
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prieskumného územia preinvestoval sumu, ktorá predstavuje viac než 70% z rozpočtu geologickej 

úlohy. 

Úhradu za prieskumné územie ministerstvo vypočítalo podľa § 26 ods. 1 geologického zákona 

takto: 6 km2 x 200 €/km2 = 1 200 €. Podľa § 26 ods. 4 a ods. 5 geologického zákona ministerstvo 

vypočítalo pomernú časť úhrady pre Environmentálny fond a príslušnú obec.  

Podľa rozhodnutia o určení prieskumného územia číslo: 32923/2017 zo dňa 20.07.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 1.08.2017 bol držiteľ prieskumného  územia povinný zaplatiť úhradu 

v sume 600 € každoročne do troch mesiacov po začatí každého roka počítaného odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, t.j. do dňa 1. novembra  roku 2017, 2018, 

2019 a 2020. Držiteľ prieskumného územia stanovenú úhradu zaplatil dňa 12.10.2017, 2.08.2018, 

19.08.2019 a 22.07.2020.  

Držiteľ prieskumného územia splnil všetky podmienky stanovené geologickým zákonom na 

predĺženie doby platnosti prieskumného územia, a preto ministerstvo podanému návrhu na predĺženie 

doby platnosti prieskumného územia vyhovelo a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e : 

 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 správneho poriadku podať v lehote do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia rozklad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 

812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.     

 

 

 

 

 

RNDr. Viera Maťová 

riaditeľka odboru 

 

 

 
 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

 
AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ č. 3406, 058 01 Poprad          
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