
1. strana rozhodnutia úradu č. 77/2023 

 

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

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

__________________________________________________________________________________________ 

Číslo: 1532/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.   7 7 / 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 (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 9 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 

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

„atómový zákon“) 

 

z r u š u j e 

 

 

pre CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske,                 

IČO: 36 674 621, Slovenská republika  

 

 

povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia č. 147/2019 

vydané spoločnosti CHEMSTROJ, s. r. o. rozhodnutím úradu č. 11/2020 zo dňa 

15.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze 

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. 

Správca konkurznej podstaty 

Priemyselná 720 

072 22 Strážske 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad listom č. 393/2023 zo dňa 16.1.2023 žiadal držiteľa povolenia na nakladanie 

s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia, toho času v konkurze, o splnenie 

povinností vyplývajúcich mu okrem iného z § 10 ods. 10 atómového zákona, podľa ktorého 

je držiteľ povolenia povinný plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v tomto zákone. Od 2.8.2021 je 

na spoločnosť CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze vedené konkurzné konanie. Táto skutočnosť 

bola uverejnená v Obchodnom vestníku č. 151/2021 zo dňa 6.8.2021. Úrad sa o tejto 

skutočnosti dozvedel listom CHEMSTROJ, s. r. o. zn. UJD/01/21 zo dňa 10.8.2021. Úrad koná 

so správcom konkurznej podstaty od tohto dňa. Podľa § 13 ods. 1 písm. c) atómového zákona 

je držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) a n) povinný ustanoviť zodpovedného 

zamestnanca na vedenie evidenčných a prevádzkových záznamov o kontrole jadrových 

materiálov a jeho meno, priezvisko a ďalšie kontaktné údaje ohlásiť úradu a Európskej komisii.  

Ďalšou povinnosťou je podľa § 34a ods. 1 a ods. 8 atómového zákona povinnosť platiť 

na príslušný rok ročný príspevok na výkon štátneho dozoru vo výške 182,56 eura (slovom 

jednostoosemdesiatdva eur a päťdesiatšesť centov). Na danú povinnosť bol držiteľ povolenia 

upozornený listom úradu č. 993/2022 a listom úradu č. 1652/2022.  

Držiteľ povolenia bol vyzvaný si splniť svoje povinnosti vyplývajúce z atómového 

zákona a tým odstrániť uvedené nedostatky, a to v termíne do 31.1.2023.  Úrad do 31.1.2023 

neevidoval odstránenie nedostatkov. 

Dňa 27.1.2023 bola zaevidovaná žiadosť na zrušenie povolenia na nakladanie 

s jadrovými materiálmi v mene spoločnosti CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze, odoslaná 

spoločnosťou FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., Skalná 7622/9, 811 01  Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto, ako spoločnosti oprávnenej konať v mene spoločnosti 

CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze ako správca konkurznej podstaty.  

Vzhľadom na neodstránenie nedostatkov zistených úradom ani po výzve v termíne 

do 31.1.2023 a na základe žiadosti zaevidovanej pod číslom 779/2023, prijatej dňa 27.1.2023 

začal úrad dňom 27.1.2023 správne konanie vo veci zrušenia povolenia na nakladanie 

s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia č. 147/2019 vydaného rozhodnutím úradu 

č. 11/2020, a to  dňa 15.1.2020 podľa § 9 ods. 3 atómového zákona. 

Správcovi konkurznej podstaty bolo listom úradu číslo 1343/2023 oznámené začatie 

správneho konania o zrušení povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového 

zariadenia č. 147/2019 vydané spoločnosti CHEMSTROJ, s. r. o. rozhodnutím úradu č. 11/2020 

dňa 15.1.2020. 

Spoločnosť CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 

Strážske, Slovenská republika ukončila nakladanie s jadrovými materiálmi, keď všetky jadrové 

materiály u seba evidované odovzdala osobe s platným povolením na nakladanie s jadrovými 

materiálmi a ku dňu 27.9.2021 nevedie vo svojej fyzickej inventúre jadrových materiálov 

žiadne jadrové materiály. Od tohto dňa nepodala spoločnosť CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze 

žiadosť o vydanie žiadneho ďalšieho povolenia a nemá úradom vydané žiadne iné povolenie.  

 Na základe preskúmania úradu prístupných dokumentov, úrad dospel k záveru, že 

rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované 

v § 9 atómového zákona na zrušenie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo 

jadrového zariadenia. Úrad má za to, že neexistuje dôvod, pre ktorý by mala spoločnosť  

CHEMSTROJ, s. r. o. v konkurze ostávať držiteľom povolenia na nakladanie s jadrovými 

materiálmi mimo jadrového zariadenia. 
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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. 

 

 

 

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 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

V Trnave dňa 20.2.2023 
 

 
 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

 generálny riaditeľ sekcie  

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. 

Skalná 7622/9 

811 01   

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

  


