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Číslo: 79/2023, spis ÚJD SR 4068-2022 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  

Jaslovské Bohunice 360 

919 30 Jaslovské Bohunice  

     

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.   4 / 2 0 2 3                                
 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

 

v y d á v a    s ú h l a s 
 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, DIČ: 20 22036599, so sídlom 

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10788/T 

 

 

 

na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona, v prevádzkovom predpise 

v rozsahu zaslaného dokumentu  

 

 13-TPP-804 „Preprava vyhoretého jadrového paliva z blokov VVER-440 do MSVP, 

skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom na prepracovanie“,  

vydanie č. 3 

 

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť prevádzkového 

predpisu 13-TPP-804 „Preprava vyhoretého jadrového paliva z blokov VVER-440 

do MSVP, skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom na prepracovanie“, vydanie č. 1, 

schváleného rozhodnutiami úradu č. 803/2013, č. 477/2014 a č. 682/2016 a prevádzkového 

predpisu 13-TPP-804 „Preprava vyhoretého jadrového paliva z blokov VVER-440 

do MSVP, skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom na prepracovanie“, 2. vydanie, 

schváleného rozhodnutím úradu č. 23/2019. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.12.2022 zn. 2022/09203/2300/Vaš začal dňom 

06.12.2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) 

atómového zákona, vykonaných v  prevádzkovom predpise 13-TPP-804 „Preprava vyhoretého 

jadrového paliva z blokov VVER-440 do MSVP, skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom 

na prepracovanie“, vydanie č. 3. 
 

Dôvodom nového vydania prevádzkového predpisu je nová organizačná štruktúra a funkčná 

schéma JAVYS, a. s., ktorá je platná od 01.01.2023. 

 

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13  zákona 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dospel k záveru, že predmetná zmena je zmena 

v dokumentácii posúdenej alebo schválenej úradom a spĺňa definíciu zmeny podľa  § 2 písm. w) 

atómového zákona. 

 

Predložená dokumentácia bola posúdená podľa § 21 atómového zákona, vyhlášky ÚJD SR 

č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými 

materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení vyhlášky ÚJD SR 

č. 101/2016 Z. z.  

 

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že obsah a rozsah 

predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi k vydaniu súhlasu na realizáciu zmien v dokumentácii posúdenej 

alebo schválenej úradom. 

 

Vzhľadom na to, že zmeny v predmetnom prevádzkovom predpise nie sú realizáciou stavby, 

iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo krajiny, 

nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto 

nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa 

§ 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 

zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

 

 

http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/101_2016/$FILE/ZZ_2016_101_20160301.pdf
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Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad 

na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo 

dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 V Trnave dňa 10.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 


