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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 
 

 

Číslo: 1078/2022, spis ÚJD SR 1266-2022 

 

 

 

 

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.  5 7/ 2 0 2 2 

 

 

 

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

orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť Jadrovej a vyraďovacej 

spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanej 

v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T, IČO: 35 946 024 (ďalej len 

„stavebník“) a podľa § 90 stavebného zákona  

 

     m e n í  
 

rozhodnutie úradu č. 301/2018 z 9.11.2018, ktorým bolo povolené odstránenie časti 

stavby SO 800:V1 – Budova reaktorov z miestností R001/1 a R001/2 v rozsahu DZM  

č. 5313/2017 Demontáž aktivovanej časti betónu zo šácht reaktorov 1. a 2. bloku JE V1, tak, 

že: 

 

pôvodný text:  

Stavbu odstrániť do 31.12.2022. 

 

sa nahrádza textom: 

Stavbu odstrániť do 30.6.2024. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe žiadosti stavebníka č. 2022/00559/3000/Rap z 20.1.2022 začal úrad dňom 

21.1.2022 správne konania na zmenu rozhodnutia „BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných 

komponentov primárneho okruhu - odstránenie časti stavby SO 800:V1 Budova reaktorov 
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z miestností R001/1 a R001/2 v rozsahu DZM č. 5313/2017 Demontáž aktivovanej časti betónu 

zo šácht reaktorov 1. a 2.bloku JE V1. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie na 

odstránenie časti stavby č. 301/2018 z 9.11.2018. Lehota na odstránenie stavby bola stanovená 

podmienkou č. 1 v termíne do 31.12.2022. Stavebník predmetnou žiadosťou požiadal o zmenu 

termínu v lehote do 30.6.2024.  

Stavebník uvádza, že v priebehu implementácie projektu D4.2 boli vykonané dodatočné 

odvrty betónov zo stien šácht reaktora. Odvrty boli realizované do hĺbky minimálne 1 meter, 

v niektorých prípadoch bola prevŕtaná celá hrúbka steny. Výsledky analýz odobratých vzoriek 

preukázali, že okrem aktivácie je betón stien obidvoch šácht reaktorov kontaminovaný, pričom 

hĺbka kontaminácie významne prevyšuje hĺbku aktivácie.  

Po identifikácii kontaminácie betónov pod vrstvou aktivovaného betónu bola vykonaná 

analýza, aká vrstva betónu z vnútornej strany steny šachty reaktora môže byť odstránená bez 

porušenia statiky budovy reaktorov. Na základe tejto analýzy bol vypracovaný návrh 

technického riešenia pre vybúranie betónov zo šachty reaktora, ktoré je možné odstrániť pred 

búraním budovy reaktorov, vrátane analýzy časovej náročnosti možného riešenia.  

Rozšírený rozsah búracích práv v šachtách reaktorov je možné vykonať súčasnými 

existujúcimi a už používanými technickými prostriedkami. Rovnako bola vykonaná analýza 

a bolo potvrdené, že systém nakladania s materiálmi na JE V1 je pripravený zvládnuť 

plánovanú produkciu odpadov z búrania (armovanie a betónová sutina). V súlade s rozšírením 

rozsahu búracích prác bola zrealizovaná revízia projektovej dokumentácie – Projekt pre búracie 

povolenie DZM č. 5313/2017 „Demontáž aktivovanej časti betónu zo šácht reaktorov 1. a 2. 

bloku JE V1“, rev.3. 

Rozšírenie rozsahu búracích prác v šachtách reaktorov spôsobí predĺženie týchto 

činností z dôvodu, že v tomto priestore nie je možné použiť viacero búracích strojov 

ani realizovať búranie na viacerých úrovniach súčasne. Jediným spôsobom možnej 

optimalizácie je realizácia búracích prác paralelne na obidvoch blokoch. Na základe analýzy už 

realizovaných búracích prác je predpokladaný termín ukončenia búracích prác do konca 

1.polroku 2024. 

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a listom č. 505/2022 z 24.1.2022 oznámil 

začatie konania na zmenu rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich 

upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že s predmetnou 

zmenou povolenia na odstránenie stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET 

dňa 24.1.2022. 

Na úrad neboli doručené žiadne námietky a preto úrad žiadosti na zmenu rozhodnutia 

spočívajúcu v zmene termínu do 30.6.2024 vyhovel.  

Správny poplatok nebol vyrubený, nakoľko správne konanie nepodlieha poplatkovej 

povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov.  
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Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto 

rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 

Trnava v lehote 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 § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 

Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

V Trnave dňa 23.2. 2022 

 

 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti  
a kontrolných činností 

v zastúpení 

   Ing. Juraj Homola  

  riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov         

a vyraďovania jadrových zariadení 

 

 

 

Toto rozhodnutie UJD SR č. 57/2022 sa, v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi 

konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi 

konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného 

predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.  

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na 

dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu na Bajkalskej 

27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, 

na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu na www.ujd.gov.sk. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Dátum vyvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Dátum doručenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

Dátum zvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala 

36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice +VV 

2. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové +VV 

3. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika č. 800/1. 

922 07 Veľké Kostoľany +VV 

4. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice +VV 

5. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany +VV 

6. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník +VV 

7. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník +VV    

8. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná +VV 

9. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice 

+VV 
10. Združenie obcí ZMO, regiónu Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

11. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45  Bratislava 

12. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOH, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

13. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

14. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠVS, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

15. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOO, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

16. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, oddelenie PP, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

17. MŽP SR, SEHaOH, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

 


