
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Geofond, tel.:02/59 37 53 10,  fax.: 02/59 37 54 67

OZNÁMENIE O ZISTENÍ STARÉHO BANSKÉHO DIELA
Podľa § 35 zákona č.  44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)  v  znení neskorších predpisov a
§ 10 vyhlášky SGÚ č.  9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní
starých banských diel a vedeni ich registra v  znení neskorších predpisov, nahlasujeme  toto staré banské dielo:

1

2

Miesto zistenia:

3

Čas a  spôsob zistenia:

4

8 Kontakt na oznamovateľa:

5

6

7

Lokalita:

Kataster:

Súradnica X:

Súradnica Y:

Súradnica Z:

Posledný prevádzkovateľ banského diela (ak je známy):

Názov banského diela:

Stav alebo rozsah poškodenia povrchu (napr. prepadliny) alebo povrchových objektov a iné údaje
umožňujúce posúdiť závažnosť zistenia:

Ďaľšie známe údaje:

Typ banského diela:

V dňa:



Mapová príloha

kliknite a vložte obrázok


Ohlasovanie geologických prác
Gargulák Milan
D:20090605121905+02'00'
D:20110114143016+01'00'
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