
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Vykaz-VL-2017 

VÝKAZ O STAVE A ZMENÁCH ZÁSOB VÝHRADNÝCH LOŽÍSK 
za rok 2017

Organizácia predloží vyplnený výkaz do 20.4.2018 
elektronicky na: vykazy@geology.sk 

podľa vyhlášky č. 33/2015 Z. z. 
aj v prípade prerušenej/nezačatej ťažby 
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá  
MŽP SR a ŠGÚDŠ Bratislava 

1. Názov výhradného ložiska 

2. Druh vyhradeného nerastu alebo 
nevyhradeného nerastu výhradného ložiska 

3. Technologický typ nerastu alebo jeho úžitková zložka 

4. 
Držiteľ prieskumného územia alebo organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá 
eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska 
Organizácia IČO 

5. 

Názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia a jeho rozloha vrátane zmien počas 
vykazovaného obdobia 
Názov PÚ Rozloha v km2 

Zmeny 

6. 

Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania 

Názov CHLÚ Rozloha v km2 

Číslo rozhodnutia Dátum vydania 

7. 

Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania vrátane 
zmien počas vykazovaného obdobia 
Názov DP Rozloha v km2 

Číslo rozhodnutia Dátum vydania 

Zmeny 

8.1 

Názov kraja, okresu, katastrálneho územia, do ktorých zasahuje CHLÚ v poradí podľa rozlohy prieniku území 
(pozn. v prípade viacerých území, oddeliť čiarkou alebo bodkočiarkou) 
Kraj / Kraje 

Okres / Okresy 

Kataster / Katastre 

8.2 

Názov kraja, okresu, katastrálneho územia, do ktorých zasahuje DP v poradí podľa rozlohy prieniku území 
(pozn. v prípade viacerých území, oddeliť čiarkou alebo bodkočiarkou) 
Kraj / Kraje 

Okres / Okresy 

Kataster / Katastre 



9. 

Stav využitia výhradného ložiska 

Ťažené ložisko 

Ložisko s predpokladom využívania zásob 

Ložisko so zastavenou ťažbou, alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob 

Ložisko, na ktorom prebieha geologický prieskum 

10. 

Stav zásob 

Kategória 
Stav 

zásob k 
1.1.2017 

Úbytok Zmeny Stav 
zásob k 
1.1.2018 ťažbou stratami odpismi prieskumom 

otvárkou prehodnotením

bilančné zásoby 

Z1 
voľné 

viazané 

Z2 
voľné 

viazané 

Z3 
voľné 

viazané 

nebilančné zásoby 

11. Merná jednotka (pozn. uvádzať v tisíckach ton; tisíckach m3; ct (drahé kamene); 
mil. m3 (zemný plyn, pzzp) 

12. Prvý výpočet Posledný výpočet Schválené 

13. 

Vlastnosti vyhradeného nerastu za uplynulý rok podľa prílohy č.2 vyhlášky č. 33/2015 Z. z. 
zložka 

(parameter) 
merná 

jednotka 
hodnota 

14. 

Ďalšie doplňujúce údaje (zmeny v základných údajoch o ložisku, prehodnotenie zásob, nové výpočty a ich 
schválenia, zmeny vo využití a spôsobe dobývania ložiska a ďalšie doplňujúce údaje) 

15. 

Odoslané dňa Výkaz zostavil Organizácia 

Meno a priezvisko 

Telefón Telefón 

Mobil Mobil 

E-mail www 

Pozn.: pokyn k vyplneniu výkazu je dostupný na http:/ / www.geology.sk/ new/ sk/ node/ 154 

www.geology.sk/new/sk/node/154
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