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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

BIZOTTSÁG

Hirdetmény szénhidrogének kitermelésére alkalmas lelőhelyek kiosztására vonatkozó pályázati
felhívásról

(2007/C 277/07)

A pozsonyi körzeti bányászati hivatal – a Szlovák Nemzeti Tanács 498/1991 Zb. számú törvénye, az
558/2001 Z.z. számú törvény, a 203/2004 Z.z. számú törvény, az 587/2004 Z.z. számú törvény, a
479/2005 Z.z. számú törvény és a 219/2007 Z.z. számú törvény által módosított, az ásványi vagyon védel-
méről és kiaknázásáról szóló 44/1998 Sb. számú törvény (bányászati törvény) 24. cikkének (4) bekezdése
alapján bejelenti, hogy a Szlovák Köztársaság a pozsonyi körzeti bányászati hivatal mint illetékes hatóság
útján pályázati eljárást indít földgáz kitermelésére alkalmas lelőhelyek (a Szlovák Köztársaság tulajdonában
álló lelőhelyek) kijelölésére, illetve kiosztására a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonat-
kozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően, és felhívja az érdekelt feleket,
hogy nyújtsanak be ajánlatot az alábbi kitermelési helyszínek kijelölésére, illetve kiosztására.

1. Špačince – Bohunice lelőhely (14-es számú lelőhely)

A kitermelési helyszín megnevezése/nyilvántartási száma: Bohunice/101/A

A kitermelési helyszín területe
m2-ben:

89 999,75

Ásvány fajtája: Földgáz

Geológiai készletek nagysága: 70 000 000 m3, ebből 49 000 000 m3 Z2 gazdaságosan hasznosítható
kategóriájú, 21 000 000 m3 potenciálisan hasznosítható kategóriájú

Földrészlet telekkönyvi száma
(IČUTJ):

Bohunice (822 400)

Járás/a járás kódja: Trnava/207

Kitermelési terület állapota: A kitermelési terület 1993-ban történt kijelölése óta a lelőhelyen nem
kezdték meg a kitermelést

A Bohunice kitermelési helyszín csúcsainak koordinátái:

A kitermelési
helyszín
csúcsai

Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség

1. 17,62603032 48,46504993

2. 17,62377746 48,46729370

3. 17,62715155 48,46879190

4. 17,62940433 48,46654807
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2. Špačince – Bohunice I. lelőhely (15-ös számú lelőhely)

A kitermelési helyszín megnevezése/nyilvántartási száma: Bohunice I./101/A

A kitermelési helyszín területe
m2-ben:

89 997,76

Ásvány fajtája: Földgáz

Geológiai tartalékok nagysága: 33 000 000 m3, amelyből 23 000 000 m3 Z2 gazdaságosan hasznosít-
ható kategóriájú, 10 000 000 m3 potenciálisan hasznosítható kategóriájú

Földrészlet telekkönyvi száma
(IČUTJ):

Bohunice (822 400)

Járás/a járás kódja: Trnava/207

Kitermelési terület állapota: A kitermelési terület 1993-ban történt kijelölése óta a lelőhelyen nem
kezdték meg a kitermelést

A Bohunice I. kitermelési helyszín csúcsainak koordinátái:

A kitermelési
helyszín
csúcsai

Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség

1. 17,62616647 48,47574676

2. 17,62417458 48,47809730

3. 17,62770997 48,47942165

4. 17,62970175 48,47707106

3. Špačince – lelőhely (13-as számú lelőhely)

A kitermelési helyszín megnevezése/nyilvántartási száma: Špačince/098/A

A kitermelési helyszín területe
m2-ben:

322 923,89

Ásvány fajtája: Földgáz

Geológiai tartalékok nagysága: 10 000 000 m3 potenciálisan hasznosítható kategóriájú

Földrészlet telekkönyvi száma
(IČUTJ):

Špačince (861 049)

Járás/a járás kódja: Trnava/207

Kitermelési terület állapota: 1996-ig kitermelés alatt álló lelőhely. Azóta nem kezdték újra a kiterme-
lést a lelőhelyen

A Špačince kitermelési helyszín csúcsainak koordinátái:

A kitermelési
helyszín
csúcsai

Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség

I 17,62747682 48,42965402

II 17,62520611 48,43127419

III 17,62404136 48,43947535

IV 17,62728349 48,43967919

V 17,63029415 48,43159405
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4. Madunice – Veľké Kostoľany (12-es számú lelőhely)

A kitermelési helyszín megnevezése/nyilvántartási száma: Veľké Kostoľany/103/A

A kitermelési helyszín területe
m2-ben:

855 000

Ásvány fajtája: Földgáz

Geológiai tartalékok nagysága: 85 000 000 m3, amelyből 59 000 000 m3 Z2 gazdaságosan hasznosít-
ható kategóriájú, 26 000 000 m3 potenciálisan hasznosítható kategóriájú

Földrészlet telekkönyvi száma
(IČUTJ):

Veľké Kostoľany (868 141)

Járás/a járás kódja: Piešťany/204

Kitermelési terület állapota: A kitermelési terület 1993-ban történt kijelölése óta a lelőhelyen nem
kezdték meg a kitermelést

A Veľké Kostoľany kitermelési helyszín csúcsainak koordinátái:

A kitermelési
helyszín
csúcsai

Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség

1. 17,75812592 48,50987684

2. 17,76082136 48,51004290

3. 17,76219538 48,50019246

4. 17,74505428 48,49642573

A földrajzi koordináták tizedfokokban kerültek megadásra, az alkalmazott földmérési rendszer: WGS-84.

A fent említett kitermelési helyszínek kijelölésére, illetve meghatározására vonatkozó ajánlatokat – a lelőhely
és a hozzá tartozó kitermelési helyszín megjelölésével, a kitermelés műszaki és pénzügyi lehetőségeire, illetve
a fent említett földgáz lelőhelyeken történő kitermeléshez kapcsolódó érdek-összeütközések feloldására
vonatkozó adatokkal kísérve, annak igazolásával, hogy az ajánlattevő rendelkezik a megfelelő érvényes
bányászati engedéllyel vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás valamely szerződő állama
által kibocsátott hasonló engedéllyel – az alábbi címre kell eljuttatni: Obvodný banský úrad v Bratislave,
Prievozská 30, SK-821 05 Bratislava, zárt borítékban, feltüntetve rajta a „Návrh do výberového konania” (Aján-
lattétel pályázati eljárás keretében) megjelölést, illetve az ajánlattevő kilétét.

A fenti ajánlatoknak ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
90 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz.

A beérkezett ajánlatok elbírálására a határidőt követő tizenkét hónapon belül kerül sor.

A pozsonyi körzeti bányászati hivatalban (Prievozská 30, SK-821 05 Bratislava) lehetőség van a fent említett
kitermelési helyszínek határvonalait feltüntető térképekbe való betekintésre, valamint a másolat kérhető a
kitermelési helyszínként való kijelölésről szóló határozatokról.

A pozsonyi körzeti bányászati hivatal az illetékes hatóság a fent említett kitermelési helyszíneken található
lelőhelyeken folytatott kitermelési tevékenység engedélyezése tekintetében. Az irányelv 5. cikkének (1) és
(2) bekezdésében, valamint 6. cikkének (2) bekezdésében említett kritériumokat, feltételeket és követelmé-
nyeket a Szlovák Nemzeti Tanács 499/1991 Zb. számú törvényével, a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának 154/1995 Z.z. számú törvényével, valamint az 58/1998 Z.z. és az 533/2004 számú törvénnyel
módosított, a bányászati tevékenységről, a robbanóanyagokról és az állami bányászati hivatalról szóló
51/1988 Zb. számú szlovák nemzeti tanácsi törvény tartalmazza.

További információ kapható a következő telefonszámon: (421-2) 53 41 73 09, illetve az alábbi e-mail
címen: obuba@mail.t-com.sk.

2007.11.20.C 277/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


