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

Číslo: 3742/2021 v sp. č. 1373-2021 
 

R O Z H O D N U T I E  č. 164/2021 P 

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „predsedníčka“) ako 
druhostupňový orgán podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 
a podľa § 59 ods. 2 a 3 správneho poriadku  vo veci podaných rozkladov účastníkov konania xxxxxxx 
xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx (ďalej len „účastník konania č. 1“) zo dňa 22. 01. 2021 
a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx (ďalej len „účastník konania č. 2“) zo dňa 
29. 03. 2021  

v y h o v u j e  r o z k l a d o m   

v časti žiadosti o vrátenie veci prvostupňovému orgánu na nové konanie, 

  r u š í   

r o z h o d n u t i e  č . 3 5 2 / 2 0 2 0  

zo dňa 21. decembra 2020,  

ktorým Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny 
orgán podľa § 5 a § 46 správneho poriadku účastníkovi konania – spoločnosti Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť, a.s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 
4649/B (ďalej len „žiadateľ“):  

- vydal súhlas 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 (ďalej len „atómový zákon“) na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú 
bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu 
rádioaktívnych odpadov (ďalej len „TSÚ RAO“) v rozsahu uvádzania do prevádzky a výkonu 
aktívneho komplexného vyskúšania (AKV) v zariadení spaľovne RAO PS45,  

- schválil zmeny hraníc jadrového zariadenia TSÚ RAO v rozsahu dokumentu PP 8-ZOZ-001 
– Jadrové zariadenia JAVYS, a. s. a ich hranice, vyd. č. 5, rev. č. 7 podľa § 4 ods. 2 písm. a) 
bod 11 atómového zákona,   

- vydal súhlas podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona na realizáciu zmeny podľa  
§ 2 písm. w) atómového zákona v dokumentácii: 10-BSP-001 – PpBS JS TSÚ RAO, vyd. č. 3, 
10-INF-001 – Koncepčný plán vyraďovania JS TSÚ RAO z prevádzky, vyd. č.  3, PP-10-
LPS-802 – Likvidácia poruchových stavov, vyd. č. 2 (ďalej len „rozhodnutie č. 352/2020“)  
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a  v r a c i a  v e c  p r v o s t u p ň o v é m u  o r g á n u  n a  n o v é  
k o n a n i e . 

 
V rámci nového konania predsedníčka zaväzuje prvostupňový orgán postupovať v súlade 

s nasledovným odporúčaním:  
1. Zisťovať a aktualizovať okruh účastníkov konania pri začatí, ako aj počas celého konania 

s ohľadom na ustanovenie § 8 ods. 10 atómového zákona. Identifikovaným účastníkom 
konania umožniť participáciu v povoľovacom konaní tak, aby bolo právne relevantným 
spôsobom možné využiť všetky možnosti spojené s účastníctvom v konaní.  

2. Doručovať písomnosti účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky v súlade 
s ustanovením § 8 ods. 10 atómového zákona. Pristupovať v rámci doručovania písomností 
verejnou vyhláškou jednotne, t. j. doručovať písomnosti výlučne verejnou vyhláškou všetkým 
účastníkom konania, bez duplicitného doručovania písomností doporučenou poštou.  

3. Dotknutým obciam pokiaľ neboli účastníkom konania, dotknutým orgánom a ďalším 
orgánom štátnej správy doručovať písomnosti v listinnej podobe doporučenou poštou 
s ohľadom na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o e-Governmente).  

4. Pri zverejňovaní verejnej vyhlášky na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli ústredného 
portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) (ďalej len „CUET“) neuvádzať v anotácii 
k dokumentu poučenie, iba popis zverejňovaného dokumentu. 

 
Odôvodnenie: 
 Dňa 22. 01. 2021 bolo úradu e-mailom doručené podanie účastníka konania č. 1, ktorým 
podal rozklad proti rozhodnutiu č. 352/2020 (ďalej len „rozklad č. 1“). Predmetné podanie bolo úradu 
doručené aj v listinnej podobe dňa 29. 01. 2021 a bolo zaregistrované pod č. 622/2021.  
 Rozklad č. 1 bol doručený v zákonnej lehote ustanovenej v § 61 ods. 1 a v súlade s § 57 ods. 
2 správneho poriadku bol dňa 23. 02. 2021 spolu so spisovým materiálom predložený prvostupňovým 
orgánom predsedníčke na rozhodnutie podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku. Postúpením spisového 
materiálu prvostupňového orgánu úradu predsedníčke bola ukončená prvá fáza odvolacieho konania, 
v rámci ktorého prvostupňový orgán nerozhodol podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku. Postúpením 
spisového materiálu začala druhá fáza odvolacieho konania na druhostupňovom orgáne podľa § 57 
ods. 2 správneho poriadku.  
 Informácia o začatí druhostupňového konania vedeného pod č. 1373-2021 bola v súlade 
s ustanovením § 3 ods. 6 správneho poriadku uverejnená na úradnej tabuli úradu umiestnenej pred 
vchodom do budovy úradu na Bajkalskej 27, Bratislava 820 07 (ďalej len „úradná tabuľa úradu“), 
elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu a na CUET dňa 25. 02. 2021.  
 Informácia o začatí druhostupňového konania bola zároveň listom č. 1385/2021 zo dňa 
25. 02. 2021 uverejnená prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli úradu, elektronickej 
úradnej tabuli úradu umiestnenej na webovom sídle úradu a na CUET dňa 25. 02. 2021.  
 Za účelom objektívneho posúdenia skutkového stavu veci predsedníčka dňa 01. 03. 2021 
ustanovila osobitnú rozkladovú komisiu v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, ktorej zasadnutie 
sa uskutočnilo formou virtuálnej platformy (online) dňa 19. 03. 2021. Výsledkom zasadnutia 
rozkladovej komisie bolo prijatie odporúčania ako podkladu pre rozhodnutie predsedníčky 
o podanom rozklade.  
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 Následne bol dňa 23. 03. 2021 v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku 
vo forme verejnej vyhlášky na úradnej tabuli úradu, elektronickej úradnej tabuli umiestnenej 
na webovom sídle úradu a na CUET zverejnený návrh druhostupňového rozhodnutia úradu 
o podanom rozklade účastníka konania č. 1 (ďalej len „návrh druhostupňového rozhodnutia“). Lehota 
na doručenie pripomienok k návrhu druhostupňového rozhodnutia a podkladom jeho zistenia bola 
určená v dĺžke 7 dní.  

Dňa 29. 03. 2021 bol úradu do elektronickej schránky doručený rozklad účastníka konania č. 
2 proti rozhodnutiu č. 532/2020, ktorý bol v ten istý deň listinne doplnený a zaregistrovaný pod č. 
2264/2021 (ďalej len „rozklad č. 2).  

Druhostupňový orgán podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku v súlade so zásadou hospodárnosti 
konania a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania konal o podanom rozklade č. 2 v rámci už 
začatého konania na druhom stupni vedeného pod č. 1373-2021. O podaní rozkladu č. 2 boli účastníci 
konania upovedomení listom č. 2302/2021 zo dňa 30. 03. 2021 verejnou vyhláškou zverejnenou 
na úradnej tabuli úradu, elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu a na CUET. 
V predpísanej lehote určenej správnym orgánom v lehote 7 dní sa ku dňu 21. 04. 2021 k podaniu 
rozkladu č. 2 nikto z ostatných účastníkov konania nevyjadril.  

Vzhľadom na doručenie ďalšieho rozkladu a nové skutkové okolnosti bolo opätovne zvolané 
zasadnutie rozkladovej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 07. 04. 2021 a v rámci, ktorého bolo prijaté 
odporúčanie pre predsedníčku.  

 
Dôvody pre čiastočné vyhovenie rozkladu č. 1 a rozkladu č. 2 účastníkov konania č. 1 a 2, 

zrušenie rozhodnutia č. 352/2020 a vrátenie veci na nové konanie prvostupňovému orgánu podľa § 59 
ods. 2 a 3 správneho poriadku sú nasledovné: 
 

I.  
 

1.  Účastník konania č. 1 v rozklade č. 1 žiadal, aby odvolací orgán rozhodnutie č. 352/2020 zrušil 
a vrátil vec prvostupňovému orgánu na nové konanie. Zároveň žiadal, aby bolo v rámci nového 
konania určené, že uvedenie do prevádzky spaľovacieho zariadenia PS 45 a výkon AKV 
na spaľovacom zariadení PS 45 sa nepovoľuje.  

2.  Svoju námietku  účastník konania č. 1 odôvodnil tým, že výkon AKV na spaľovacom zariadení 
PS 45 z dlhodobého hľadiska prinesie, resp. by mohol priniesť závažné nezvratné dopady. Podľa 
odôvodnenia účastníka konania č. 1 sa následkom (aj skúšobného) spaľovania RAO na zariadení PS 
45 technologické časti, ktoré prichádzajú do styku so spaľovaným RAO, rádioaktívne kontaminujú. 
Účastník konania č. 1 uviedol, že uvedeným procesom sa z pôvodne neaktívneho materiálu stane 
rádioaktívne kontaminovaný materiál, ktorý sa po čase stane rádioaktívnym odpadom (najneskôr pri 
budúcom vyraďovaní spaľovacieho zariadenia PS 45). V kontexte týchto tvrdení sa účastník konania 
č. 1 odvolal na platnú Vnútroštátnu politiku a program nakladania s RAO a VJP, podľa ktorej sú 
spracovateľské kapacity pre potreby Slovenskej republiky aj s rezervami dostatočné. Podľa 
vyjadrenia účastníka konania č. 1 tento údaj potvrdzujú aj množstvá spaľovaného RAO s pôvodom 
v Slovenskej republike v rokoch 2015-2019, pričom dosahujú úroveň 60-85 ton ročne, čo je hlboko 
pod údajnou reálnou kapacitou už prevádzkovaného spaľovacieho zariadenia PS 06 s cca 130-140 
ton ročne. Účastník konania č. 1 uviedol, že považuje výkon AKV a prevádzku spaľovacieho 
zariadenia PS 45 v rozpore s princípom ALARA. 

3.  Účastník konania č. 1 v rozklade č. 1 uviedol, že nadobudol presvedčenie, že rozhodnutie 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 2764/2019-1.7/zg-
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R zo dňa 22. 02. 2019 nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci v súlade s § 3 ods. 5 
správneho poriadku. Ďalej uviedol, že úrad ani žiadateľ nezverejnili bližšie analýzy tokov 
rádioaktivity v procese spaľovania, úpravy a spracovania, čo účastník konania nevyhodnotil ako 
dostatočne a vierohodne preukázané, aké komplexné dopady bude mať výkon AKV a s tým 
nevyhnutne spojené zakontaminovanie spaľovacieho zariadenia PS 45.  

4.  V rozklade č. 1 účastník konania č. 1 ďalej uviedol, že z obsahu správy o priebehu neaktívneho 
komplexného vyskúšania (NKV) spaľovacieho zariadenia PS 45 vyhodnotil, že z neho vyplýva 
testovanie v rámci bežného prevádzkového stavu, pričom neštandardné podmienky a situácie, ktoré 
by mohli nastať pri výkone AKV alebo pri prevádzke spaľovacieho zariadenia PS 45 neboli 
dostatočne preskúmané. Podľa účastníka konania č. 1 výsledky správy o NKV popisujú nominálny 
stav, nie náhrev a dochladzovanie a taktiež poukázal na skutočnosť, že v správe o NKV nie je medzi 
výsledkami uvedené, že boli pri spaľovaní neaktívneho materiálu vo výpustiach sledované hodnoty 
ťažkých kovov a dioxínov. Podľa účastníka konania č. 1 z vyššie uvedeného NKV nie je k dispozícii 
dostatok informácií o spaľovacom zariadení PS 45 v rozsahu, ktorý by mohol považovať 
za primeraný a potrebný pred výkonom AKV, konkrétne ide o chýbajúce informácie o výpustiach 
ťažkých kovov a dioxínov, informácie/odskúšanie pri neštandardných stavoch, chýbajúce 
rozčlenenie výsledkov podľa jednotlivých druhoch odpadu. Účastník konania č. 1 sa v rozklade tiež 
odvolával na svoje vyjadrenie a doplnenie vyjadrenie zo dňa 10. 12. 2020, ktoré bolo úradu doručené 
dňa 15. 12. 2020 a zaregistrované pod č. 8687/2020.  

5.  Druhostupňový orgán na základe preskúmania rozkladu č. 1 vyhodnotil, že účastník konania 
č. 1 neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by sa odlišovali od jeho predošlých vyjadrení zo dňa 
10. 12. 2020, ktoré boli súčasťou konania na prvostupňovom orgáne. Druhostupňový orgán 
preskúmal, či sa prvostupňový orgán vysporiadal s námietkami a doplneniami k návrhu rozhodnutia 
v predmetnej veci v rámci vykonania procesného úkonu orgánu prvého stupňa podľa ustanovenia § 
33 ods. 2 správneho poriadku, v zmysle ktorého umožnil účastníkom konania oboznámiť sa 
s podkladmi, na základe ktorých bola založená úvaha správneho orgánu. Druhostupňový orgán dospel 
k záveru, že prvostupňový orgán si náležite splnil zákonné povinnosti vyplývajúce mu z príslušných 
právnych predpisov tým, že zverejnil návrh rozhodnutia súčasne s podkladmi, ktoré predstavovali 
základ pre správnu úvahu prvostupňového orgánu, a rovnako tým, že sa vysporiadal so všetkými 
námietkami a doplneniami účastníka konania č. 1 v rozhodnutí č. 352/2020. Predsedníčka 
skonštatovala, že postup prvostupňového orgánu bol v tomto ohľade správny.  

6.  Úrad listom zo dňa 02. 02. 2021 pod č. 759/2021 upovedomil účastníkov konania o podaní 
rozkladu č. 1 podľa § 56 správneho poriadku a zaslal im kópiu rozkladu č. 1 po odstránení osobných 
údajov, pričom určil lehotu 7 dní na vyjadrenie k rozkladu č. 1 odo dňa doručenia predmetného 
upovedomenia. Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu č. 1 prvostupňový orgán 
doručil doporučenou poštou účastníkovi konania č. 1, obci Veľké Kostoľany a žiadateľovi.  

7.  V určenej lehote sa k rozkladu č. 1 vyjadril žiadateľ listom č. 2021/01300/5200/Bet zo dňa 
15. 02. 2021, ktorý bol zaregistrovaný pod č. 1169/2021 (ďalej len „vyjadrenie žiadateľa“). 
Vo vyjadrení žiadateľa k rozkladu žiadateľ uviedol, že podanie rozkladu proti rozhodnutiu 
č.  352/2020 považuje za neodôvodnené a znemožňujúce riadne ukončenie IPR a využívanie Diela 
(zariadenia určeného na objemovú a hmotnostnú redukciu RAO spaľovaním). Vo vyjadrení žiadateľa 
k rozkladu žiadateľ predložil svoje stanovisko k pripomienkam účastníka konania č. 1, ktoré boli 
uvedené v jeho vyjadrení zo dňa 10. 12. 2020, a na ktoré sa v závere rozkladu č. 1 odvoláva, a to 
v nasledovnom rozsahu. 
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8.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu o tom, akým spôsobom majú 
byť počas AKV spracované kvapalné RAO s obsahom vody (zmes vysýtených ionexov vo vode). Má 
byť obsah vody vopred znížený procesom sušenia, alebo má byť takýto kvapalný RAO priamo 
spaľovaný?“  

9.  Prvostupňový orgán k tejto požiadavke účastníka konania č. 1 uviedol, že je vecne riešená 
v technickej dokumentácii. K RAO s obsahom vody sa prvostupňový orgán uviedol, že kvapalné 
RAO je priamo dávkované do rotačnej pece.  

10.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení tiež doplnil, že spaľovacie zariadenie PS 45 je naprojektované 
na prevádzkové podmienky, ktoré nevyžadujú proces sušenia ionexov s obsahom vody.  

11.  Druhostupňový orgán prihliadol na požiadavku účastníka konania FO „doplniť informáciu 
o tom, akým spôsobom majú byť počas AKV spracované kvapalné RAO s obsahom vody (zmes 
vysýtených ionexov vo vode)“, avšak vzhľadom k tomu, že takáto charakteristika je už obsiahnutá 
v technickej dokumentácii a s prihliadnutím na doplnenie žiadateľa, že projekt pre spaľovacie 
zariadenie PS 45 nepredpokladá proces sušenia ionexov s obsahom vody, nezhliadol dôvod na jej 
doplnenie do predmetného rozhodnutia.  

12.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu o tom, ako je zabezpečená 
funkcia systému chladenia spalín za každých okolností tak, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť 
k prehoreniu alebo inému poškodeniu rukávového filtra z dôvodu príliš vysokej teploty spalín (napr. 
kvôli zaneseniu teplovýmenných plôch v systéme chladenia spalín).“  

13.  Prvostupňový orgán k tejto požiadavke uviedol, že zabezpečenie systému chladenia spalín je 
vyriešené v projekte. Prvostupňový orgán v rozhodnutí č. 352/2020 k tejto požiadavke uviedol, že 
zariadenie má bezpečnostné automatiky, ktoré zabezpečia dochladzovanie filtrov aj pri výpadku 
elektriny.  

14.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol doplnenie, že spaliny sú vedené z termoreaktora 
a dohorievacej komory dymovodom, ktorý je opatrený žiaruvzdornou (šamotovou) výmurovkou do 2 
ks chladičov spalín, kde je teplota spalín na schladená na cca 130˚C. Oba chladiče boli navrhnuté 
s dodatočnou energetickou kapacitou na ochladenie spalín s maximálnymi možnými teplotami 
a s maximálnym možným prietokom vzduchu týchto spalín. Pri výkone KPV a NKV boli odskúšané 
všetky limitné stavy a obehová chladiaca sústava je realizovaná záložne na úrovni 100%. V prípade 
výpadku elektrického prúdu sú čerpadlá chladiaceho okruhu napájané zo záložného zdroja UPS ktorý 
zabezpečuje chod všetkých dôležitých zariadení. Napájanie elektrickej siete v lokalite inštalácie je 
z troch nezávislých zdrojov s automatických záskokom. V prípade zvýšenia teploty za teplovodným 
dochladzovacím výmenníkom nad teplotu 160˚C je celá technológia spaľovňa okamžite, z hľadiska 
bezpečnosti v presne definovanom poradí, odstavená a postupne uvedená do bezpečného stavu. 
Textilné filtre sú navrhnuté z materiálu „optivel ® TF“, u ktorého je maximálna prevádzková teplota 
240˚C (krátkodobo, do 8 hod., až 260˚C).  

15.  Druhostupňový orgán na základe úvahy prvostupňového orgánu a doplnenia uvedeného 
vo vyjadrení žiadateľa nadobudol presvedčenie, že informácia o zabezpečení funkcie systému 
chladenia spalín za každých okolností je dostatočne pokrytá a nie je dôvod na jej hlbšie spracovanie 
v tomto rozhodnutí, nakoľko je podrobne riešená v projekte.  

16.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu o možných dôsledkoch 
v prípade, že rotačná pec sa zasekne alebo z iných dôvodov nebude môcť rotovať (napr. výpadok 
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elektrickej energie). Môže dôjsť napr. k spečeniu spaľovaného materiálu a popola príp. 
nataveniu/roztaveniu kovového materiálu pece.“ 

17.  Prvostupňový orgán sa s touto požiadavkou účastníka konania č. 1 vysporiadal v rámci 
prvostupňového konania v rozhodnutí č. 352/2020, v ktorom sa uvádza, že požiadavka k predmetnej 
informácii je riešená v technickej dokumentácii. Prvostupňový orgán taktiež uviedol, že rotovanie 
pece nie je podstatné pre funkciu pece. Rotačná pec je vybavená systémom automatík a havarijným 
napájaním elektrickým prúdom. 

18.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení doplnil, že pohyb rotačnej pece je zabezpečený pomocou 
elektromotora s kompaktnou prevodovkou. V prípade výpadku elektrického prúdu je otáčanie 
rotačnej pece (ako aj ďalších z pohľadu bezpečnosti dôležitých zariadení celého spaľovacieho 
zariadenia a systému kontroly riadenia SKR) zabezpečené náhradným zdrojom. Náhradný zdroj sa 
pripája okamžite pri strate elektrickej energie a slúži na preklenutie času pokiaľ nie je dodávka 
elektrického prúdu zaistená z iného nezávislého zdroja s automatickým záskokom vo vybudovanej 
el. sieti žiadateľa.  

19.  Druhostupňový orgán konštatoval, že informácia o možných dôsledkoch v prípade zaseknutia 
rotačnej pece je dostatočne zapracovaná. 

20.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu, na základe čoho bol 
stanovený limit celkovej hmotnostnej aktivity ( pre PRAO 6.106 Bq/kg a KRAO 3,7.1010 Bq/kg).“ 

21.  Prvostupňový orgán sa s touto požiadavkou vysporiadal v rozhodnutí č. 352/2020 uvedením, 
že rozporované hodnoty sú v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej 
len „ÚVZ SR“).  

22.  Druhostupňový orgán sa s príslušnou úvahou prvostupňového orgánu nestotožnil, nakoľko 
bolo v rámci doplneného konania zistené, že limit celkovej hmotnostnej aktivity pre PRAO 6.106 
Bq/kg a KRAO 3,7.1010 Bq/kg vyplýva zo spracovaných bezpečnostných analýz a rozborov, ktoré sú 
súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy TSÚ RAO. Limit celkovej hmotnostnej aktivity 
musí byť v súlade s kritériami prijateľnosti RAO pre jeho uloženie do úložiska v RÚ RAO. Limit 
celkovej hmotnostnej aktivity je odvodený z hodnoty pre maximálnu hmotnostnú aktivitu 
emitujúceho žiarenia vo VBK uvedenej v dokumente Limity a podmienky pre JZ RÚ RAO. 

23.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „V správe o priebehu NKV sa medzi výsledkami neuvádza, 
že by boli vo výpustiach sledované hodnoty ťažkých kovov a dioxínov. Navrhujem, aby boli tieto údaje 
(merané pri spaľovaní neaktívneho materiálu) doplnené.“  

24.  Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí č. 352/2020 k uvedenému návrhu účastníka 
konania č. 1 uviedol, že problematika monitorovania výpustí do ovzdušia nespadá do vecnej 
pôsobnosti úradu, ale pod rezort MŽP SR. Prvostupňový orgán taktiež poukázal na skutočnosť, že 
jednorazové meranie koncentrácie dioxínov a ťažkých kovov sa bude vykonávať osobitne pre každý 
druh (skupinu) odpadov, aby bolo jednoznačne preukázané, že pri dodržaní prevádzkových 
podmienok spaľovania bude vždy zabezpečené splnenie limitov koncentrácie týchto škodlivín 
v spalinách. Pri stanovení koncentrácie ťažkých kovov a dioxínov sa v prevádzke realizuje odber 
vzoriek a samotné meranie (analýzy) týchto vzoriek sa vykonávajú až následne v laboratóriách. Ich 
koncentrácia je reálne na úrovni 0,0001 g/m3  pri ťažkých kovoch a pri látkach typu PCDF je táto 
koncentrácia až na úrovni 0,0000000001 g/m3. Preto sa pri periodickom stanovení koncentrácie 
týchto látok uplatňuje metodika niekoľko hodinového odberu vzorky absorpciou spalín vo vhodnom 
roztoku tak, aby cez odberové zariadenie bolo presatých niekoľko desiatok kubických metrov spalín, 
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čím sa zvýši koncentrácia týchto látok v odobranej vzorke na úroveň merateľnú dostupnými 
analytickými metódami v laboratóriu.  Aj z uvedených dôvodov, legislatíva SR a EÚ vyžaduje 
a akceptuje v prípade ťažkých kovov a látok typu PCDF periodické jednorazové meranie. Odberové 
zariadenie na odber vzoriek na stanovenie koncentrácie ťažkých kovov a odberové zariadenie 
na odber vzoriek na stanovenie koncentrácie dioxínov je spoločné pre PS 06 aj pre PS 45. Toto 
spoločné odberové zriadenie nemá  na výsledok stanovenia týchto koncentrácií absolútne žiadny 
vplyv.      

25.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že v zmysle platnej uzatvorenej zmluvy o dielo, je 
zhotoviteľ povinný v rámci AKV (aktívnych skúšok) preukázať dodržanie stanovených limitných 
hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré boli stanovené v súlade s predmetnou legislatívou.  

26.  Druhostupňový orgán v tejto súvislosti uvádza, že limitné hodnoty emisií pre zariadenie PS 45 
boli stanovené na základe predpisov v oblasti ochrany ovzdušia (vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.  z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. 
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich 
okolí, Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych 
zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní, STN 83 
5510 Ochrana ovzdušia. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. 
Všeobecné požiadavky, STN ISO 7168 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov.) 
a sú súčasťou dokumentu Limity a podmienky pre prevádzku TSÚ RAO, ktoré podliehajú schváleniu 
úradom. Preukázanie dodržania stanovených hodnôt ťažkých kovov a dioxínov je zhotoviteľ povinný 
preukázať až v rámci AKV. Hodnoty koncentrácie ťažkých kovov a dioxínov sa stanovujú 
diskontinuálnym meraním, tak že spalinové potrubie je osadené potrubnými prípojmi (hrdlami) 
pre realizáciu diskontinuálnych meraní v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. Odber nameranej 
vzorky je následne podrobený laboratórnemu skúmaniu koncentrácie ťažkých kovov a dioxínov. 
Vzhľadom na to, že preukázanie dodržania týchto stanovených hodnôt sa vyžaduje až pri AKV, 
výsledky laboratórneho skúmania koncentrácie úrad nemá zatiaľ k dispozícii.  

27.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Počas AKV majú byť výpuste ťažkých kovov a dioxínov 
merané diskontinuálnym spôsobom. Navrhujem doplniť informáciu o tom, akým spôsobom je 
zabezpečené, že budú získané informácie o výpustiach týchto druhov škodlivín osobitne pre každý 
druh spaľovaného RAO. Sú meracie zariadenia pre ťažké kovy a dioxíny spoločné aj pre výspuste 
zo spaľovacieho zariadenia PS 06? Akým spôsobom je zabezpečené, že výsledky merania nebudú 
ovplyvnené spaľovacím zariadením PS 06 a jeho prevádzkou“? 

28.  Prvostupňový orgán k tejto požiadavke zaujal svoje stanovisko v bode 24 vyššie.  

29.  Vo vyjadrení žiadateľa je uvedené, že meranie koncentrácie dioxínov a ťažkých kovov sa bude 
vykonávať osobitne pre každý druh (skupinu) RAO, aby tým bolo preukázané, že pri dodržaní 
prevádzkových podmienok spaľovania bude vždy zabezpečená koncentrácia týchto škodlivín 
v spalinách na takej úrovni, aby boli dodržané všetky stanovené limitné podmienky. Meranie 
koncentrácií ťažkých kovov a dioxínov sa vykonávajú počas prevádzky odberom vzoriek 
zo vzdušniny a vyhodnotenie týchto vzoriek sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách. Nakoľko 
pri stavení koncentrácií ťažkých kovov a látok typu PCDF sa reálne merajú koncentrácie týchto látok 
na úrovni 0,0001 g/m3 pri ťažkých kovoch a pri látkach typu PCDF je to koncentrácia až na úrovni 
0,0000000001 g/m3 sa pri periodických jednorazových meraní koncentrácie týchto látok, uplatňuje 
metodika niekoľko hodinového odberu vzorky absorpciou spalín vo vhodnom roztoku tak, aby cez 
odberové zariadenie bolo presatých niekoľko desiatok kubických metrov spalín, čím sa zvýši 
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koncentrácia týchto látok v odobranej vzorke na úroveň merateľnú dostupnými analytickými 
metódami v laboratóriu. Z uvedených dôvodov legislatíva SR a EÚ vyžaduje a akceptuje v prípade 
ťažkých kovov a látok typu PCDF periodické jednorazové meranie. Nakoľko odberové miesta 
vypúšťanej vzdušniny z procesov spaľovania sú inštalované v rámci samostatných technologických 
súborov PS06 a PS45, v rámci dvoch rozdielnych stavebných objektov a vzdušnina je odvádzaná 
do dvoch rozdielnych komínov, technologické súbory odvodu spalín nie sú nijako technologicky 
prepojené, nie je možné, aby boli merania ovplyvnené PS06 a naopak.  

30.  Druhostupňový orgán zhodnotil, že stanovisko uvedené vo vyjadrení žiadateľa vychádza 
z odôvodnenia prvostupňového orgánu rozhodnutia č. 352/2020. Predsedníčka konštatovala, že 
s požiadavkou účastníka konania č. 1 sa prvostupňový orgán vysporiadal dostatočne a nemá 
pochybnosti o správnosti jeho úvahy.  

31.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť zdôvodnenie stanovenia limitov 
uvedených pre jednotlivé druhy škodlivín v časti „8. Priebeh aktívneho komplexného vyskúšania“. 
Navrhujem, aby splnenie limitov bolo vzťahované na maximálne namerané hodnoty, nie priemerné 
hodnoty, a to nielen počas nominálneho stavu, ale aj mimo nominálneho stavu (napr. náhrev 
a dochladzovanie).“  

32.  Prvostupňový orgán v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 uviedol, že pri posudzovaní 
limitov pre jednotlivé druhy škodlivín vychádzal z príslušných vyhlášok, ktoré riešia spôsob 
zaznamenávania a merania škodlivín, namerané hodnoty, priemerné hodnoty pre nominálne stavy 
a mimo nominálne stavy. Úrad pristupoval k posudzovaniu limitov a podmienok bezpečnej 
prevádzky a k odôvodneniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky s mimoriadnym dôrazom 
a v tejto veci vydal samostatné rozhodnutie.  

33.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že limity emisných látok boli stanovené na základe 
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Dodržiavanie emisných hodnôt sa vyhodnocuje len počas 
nominálnej prevádzky. 

34.  Druhostupňový orgán sa stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení 
rozhodnutia č. 352/2020.   

35.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu o tom, či počas NKV bola 
overená deklarovaná účinnosť filtračného systému (porovnaním množstva jednotlivých druhov 
škodlivín zachytených vo filtračnom systéme a vo výpustiach). Navrhujem doplniť údaje o celkovom 
množstve vyprodukovaných škodlivých látok pri spaľovaní jednotlivých druhov a množstiev odpadu 
počas NKV a množstvo popola/popolčeka (aby bolo možné odhadnúť, aké množstvo škodlivín sa 
vyprodukuje pri spaľovaní daného množstva RAO konkrétneho typu).“  

36.  Prvostupňový orgán sa s návrhom tejto požiadavky vysporiadal v odôvodnení napadnutého 
rozhodnutia č. 352/2020 s tým, že uviedol, že výpuste sú kontrolované emisným systémom a účinnosť 
filtra musí deklarovať výrobca. Emisné limity a podmienky skúšania zariadenia sú zadefinované 
v legislatíve zákona o ovzduší. Hodnotenie emisných limitov pre spaľovacie zariadenia sú 
zadefinované tiež v legislatíve, ktorá definuje podmienky pre skúšobnú prevádzku a riadnu 
prevádzku. Účinnosť filtra garantuje a definuje výrobca vyhlásením zhody výrobku a predložením 
certifikátu alebo preukázaním testovania výrobku, ktorý bol podrobený skúškam v zmysle normy 
a akreditované skúšobné zariadenie mu vystavilo o týchto testoch protokol o skúške, ktorý dodávateľ 
predkladá ako súčasť projektovej dokumentácie alebo STD. Filter má výrobcom deklarované 
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vlastnosti,  musí byť používaný v súlade  s technickým listom a prevádzkovými predpismi v ktorých 
sú určené podmienky jeho prevádzky. 

37.  Žiadateľ vo vyjadrení uviedol, že vyhodnotenie a preukázanie dodržania stanovených kritérií 
a teda preukázanie účinnosti filtračného systému, ako aj preukázanie dodržania stanovených hodnôt 
emisií počas procesu spaľovania v rámci neaktívnych skúšok je uvedené vo vyhodnotení programu 
NKV, ktoré bolo predložené úradu k žiadosti o povolenie uvádzania zariadenia do aktívnej 
prevádzky.  

38.  Druhostupňový orgán sa stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení 
rozhodnutia č. 352/2020.   

39.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť informáciu, či sa počas NKV používal 
a počas AKV sa má používať nový rukávový filter. Predpokladám totiž, že nový filter má vyššiu 
účinnosť záchytu než už dlhšie používaný filter.“  

40.  Prvostupňový orgán zaujal stanovisko k predmetnej požiadavke odôvodnením, ktoré je 
uvedené vyššie v bode 36.  

41.  K tomuto bodu je vo vyjadrení žiadateľa uvedené, že v rámci realizácie investičného projektu 
boli vyrobené, dodané a inštalované dve nové zariadenia obsahujúce rukávové filtre s úplne novými 
filtračnými rukávmi ako súčasť technologického systému PS 45.  

42.  Druhostupňový orgán zhodnotil odôvodnenie prvostupňového orgánu v rozhodnutí 
č.  352/2020 a konštatuje, že sa s ním stotožňuje.  

43.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Svoj nesúhlas s výkonom AKV na spaľovacom zariadení 
PS 45 odôvodňujem okrem iného závažnými nezvratnými dopadmi, ktoré takýto úkon z dlhodobého 
hľadiska prinesie resp. by mohol priniesť. Následkom (hoc aj skúšobného) spaľovania RAO na PS 45 
sa všetky technologické časti, ktoré prichádzajú do styku so spaľovaným RAO, rádioaktívne 
kontaminujú. Z pôvodne neaktívneho materiálu sa tak stane materiál rádioaktívne kontaminovaný, 
a teda skôr či neskôr aj rádioaktívny odpad (najneskôr pri budúcom vyraďovaní spaľovacieho 
zariadenia PS 45). Platná Vnútroštátna politika a program nakladania s RAO a VJP uvádza, že 
existujúce spracovateľské kapacity sú pre potreby SR dostatočné (aj s rezervami), čo minimálne 
v prípade spaľovania RAO dokazujú aj množstvá spaľovaného slovenského RAO v rokoch 2015-2019 
dosahujúce úroveň 60-85 ton ročne, hlboko pod údajnou reálnou kapacitou už prevádzkovaného 
spaľovacieho zariadenia PS 06 (cca 130-140 ton ročne), Prípadný výkon AKV a prevádzkovanie 
spaľovacieho zariadenia PS 45 preto považujem za v rozpore s princípom ALARA. Na základe 
v súčasnosti dostupných informácií som zároveň nadobudol presvedčenie, že rozhodnutie MŽP SR č. 
2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22. 02. 2019 nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci (porov. s § 
3 ods. 5 správneho poriadku). ÚJD SR ani Navrhovateľ doteraz nezverejnili bližšie analýzy tokov 
rádioaktivity v procese spaľovania, nepovažujem preto za dostatočne a vierohodne preukázané, aké 
komplexné dopady bude mať výkon AKV a s tým nevyhnutne spojené zakontaminovanie spaľovacieho 
zariadenia PS 45.“  

44.  K predmetnej časti odôvodnenia rozkladu č. 1 prvostupňový orgán v doplnenom konaní 
uviedol, že už v projekte spaľovacieho  zariadenia PS 45 uvažovalo so spaľovaním RAO, z čoho  
logicky vyplýva, že sa v ňom počítalo s tým, že dôjde ku kontaminácii časti zariadenia. Projekt 
v tomto štádiu v zmysle požiadavky legislatívy koncepčne rieši vyraďovanie tohto zariadenia v rámci 
JZ TSÚ RAO. Otázky týkajúce sa spracovateľských kapacít spaľovania RAO a kapacít  JZ TSÚ RAO 
sú riešené samostatným projektom, v ktorom sú posudzované kapacity jednotlivých zariadení. 
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Zdôvodnenie výstavby spaľovne bolo uvedené pri stavebnom konaní, v rámci ktorého sa k nemu 
vyjadrovali všetky dotknuté obce a príslušné orgány. Realizované spaľovacie zariadenie PS 45 
využíva principiálne novšie spôsoby spaľovania RAO a čistenia spalín. Zariadenie je 
environmentálne prijateľnejšie a spĺňa všetky predpísané normy na daný druh zariadenia. Produkcia 
emisií znečisťujúcich látok bude znižovaná využitím vysoko účinného systému čistenia spalín, bez 
produkcie sekundárneho kvapalného RAO. MŽP SR sa k projektu vyjadrilo, že zmenou navrhovanej 
činnosti nedôjde k významnému zvýšeniu množstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde k zmene 
zdrojov hluku, vibrácií, ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu. 

45.  Žiadateľ vypracoval podrobné bezpečnostné analýzy, analýzy tokov rádioaktivity, z ktorých 
výsledky sú prenesené do Predprevádzkovej bezpečnostnej správy. Požiadavky na obsah 
Predprevádzkovej bezpečnostnej správy sú uvedené v § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových 
zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov. Žiadateľovi však 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva povinnosť zverejňovať podklady, ktoré 
slúžia ako východiská  do Predprevádzkovej bezpečnostnej správy, či už boli vypracované 
žiadateľom alebo dodávateľskými inštitúciami, sú však úradu k dispozícii u žiadateľa.   

46.  AKV sa v zmysle osobitných  požiadaviek na jadrové zariadenia, uvedených vo vyhláške 
úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení prílohy č. 4, časť III. vyhlášky 
úradu č. 103/2016 Z. z.  vykonáva za  účelom  preukázania funkčnosti a prevádzkyschopnosti 
jednotlivých technologických súborov a celého technologického celku. Účelom AKV je  preukázať 
funkčnosť každého nového zariadenia.  

47.  Vo vyjadrení žiadateľa sa uvádza, že v rámci zisťovacieho konania bolo MŽP SR vydané 
rozhodnutie č. 2764/2019-1.7/zg-R, voči ktorému podal účastník konania č. 1 a účastník konania č. 2 
dňa 01. 04. 2019 rozklad. Uvedený rozklad bol zo strany uvedených účastníkov vzatý späť dňa 
07. 05. 2019 a účastníci konania určili podmienky, ktoré boli implementované do rozhodnutia MŽP 
SR, vydaného pred vydaním stavebného povolenia v zisťovacom konaní 2764/2019-1.7/zg-R: 

- nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný rádioaktívny odpad na pripravovanom 
novom spaľovacom zariadení,  

- minimálne počas obdobia 1 roku od uvedenia nového zariadenia na spaľovanie rádioaktívneho 
odpadu do prevádzky zabezpečiť prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa, bolo 
v prevádzke len jedno spaľovacie zariadenie. Následne prevádzku upraviť v súlade 
s individuálnymi rozhodnutiami súvisiacimi s úpravou kapacity spracovania zariadenia.  

48.  Ďalej žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že následne bolo úradom vydané stavebné 
povolenie na realizáciu uvedeného projektu. Žiadateľ uvedené podmienky účastníka konania č. 1 
a účastníka konania č. 2 plne zohľadnil v programe AKV a uvedenie zariadenia do prevádzky nie je 
v rozpore so žiadnymi platnými podmienkami. Nakoľko o realizácii uvedeného projektu účastníci 
konania vedeli a stiahnutím rozkladu vyjadrili s jeho realizáciou súhlas, je podľa vyjadrenia žiadateľa 
možné zamedzenie výkonu aktívnych skúšok a bránenie v riadnom ukončení projektu považovať 
za pokus a snahu o zmarenie jej uvedenia do prevádzky.  

49.  V tejto súvislosti je podľa druhostupňového orgánu potrebné poukázať na to, že pridanie  novej 
technológie v rámci jadrového zariadenia TSÚ RAO – zariadenie určené na objemovú a hmotnostnú 
redukciu RAO spaľovaním je súčasťou zmeny navrhovanej činnosti „Optimalizácia kapacít 
spaľovania JZ TSÚ RAO“, ktorú MŽP SR rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní pod č. 
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2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22. 02. 2019 vyhodnotil ako zmenu, ktorá sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Vzhľadom na povahu 
zmeny navrhovanej činnosti boli v rozhodnutí formulované uvedené podmienky odboru 
posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR za účelom eliminovania alebo zmiernenia 
vplyvu takejto meny na životné prostredie.  

50.  Taktiež je nevyhnutné zohľadniť skutočnosť, že v rozhodnutí MŽP SR 2764/2019-1.7/zg-R sa 
pri požiadavkách na vstupy a údaje o výstupoch uvádza, že „zmenou navrhovanej činnosti nedôjde 
k významnému zvýšeniu množstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde k zmene zdrojov hluku, 
vibrácií, ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu“. Ďalej je uvedené, že „pri prevádzke 
optimalizovaných zariadení do maximálne povolenej kapacity 240t/rok sa predpokladá mierne 
zvýšenie produkcie znečisťujúcich látok v závislosti od množstva spaľovaného RAO. Produkcia emisií 
znečisťujúcich látok bude znižovaná využitím novej modernej technológie spaľovania RAO 
s účinnejším systémom čistenia spalín, bez produkcie sekundárneho kvapalného RAO.“ Z hľadiska 
kontaminácie spaľovacieho zariadenia PS 45 druhostupňový orgán poukázal na str. 8 rozhodnutia č. 
352/2020, v ktorom prvostupňový orgán vo svojom odôvodnení odkázal na samotný projekt 
spaľovacieho zariadenia PS 45, ktorý vzhľadom na predpoklad spaľovania RAO počíta 
s kontamináciou časti zariadenia. Druhostupňový orgán sa stotožnil s názorom prvostupňového 
orgánu, ktorý tvorí odôvodnenie rozhodnutia č. 352/2020 v príslušnej časti.  

51.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: Z obsahu správy o priebehu neaktívneho komplexného 
vyskúšania (NKV) spaľovacieho zariadenia PS 45 usudzujem, že v rámci NKV bol testovaný len bežný 
prevádzkový stav, nie neštandardné podmienky a situácie, ktoré by mohli nastať či už pri výkone AKV 
alebo pri prevádzke spaľovacieho zariadenia PS 45. Správanie a vlastnosti spaľovacieho zariadenia 
PS 45 v neštandardných situáciách tak nepovažujem za preskúmané resp. dostatočne preskúmané. 
Navrhujem, aby ÚJD SR zvážil nariadenie NKV tak, aby jeho výsledky umožnili lepšie analyzovať 
správanie spaľovacieho zariadenia PS 45 aj pri neštandardných resp. havarijných situáciách (napr. 
aj pri výpadku dodávky elektrickej energie).  

52.  Prvostupňový orgán k vyjadreniu účastníka konania č. 1 v odôvodnení rozhodnutia č. 
352/2020 uviedol, že pred vykonaním NKV boli realizované skúšky PKV, počas ktorých  boli 
v dostatočnej miere overené všetky bezpečnostné prvky a funkcie potrebné na to, aby bolo vykonané 
NKV. Okrem toho prebiehali individuálne skúšky častí zariadení, skúšky blokád, ochrán  a automatík. 
Zároveň boli na všetkých komponentoch, ktorých povaha to umožňovala, vykonané individuálne 
skúšky (FAT testy) u výrobcu/dodávateľa zariadenia. Záznamy z vykonaných skúšok sú súčasťou 
sprievodnej technickej dokumentácie. Bezpečnosť inštalovanej technológie  bola rovnako posúdená 
technickou inšpekciou. 

53.  Podľa vyjadrenie žiadateľa bola počas predkomplexných a individuálnych skúšok opakovane 
odskúšaná funkčnosť všetkých bezpečnostných systémov, prevádzkových stavov, mimo 
prevádzkových stavov, havarijných stavov, kontrola všetkých bezpečnostných prvkov a blokád 
za simulácie aj neštandardných stavov. Okrem skúšok so skutočne navodeným a dosiahnutým stavom 
u jednotlivých zariadení alebo meraní a následnej kontroly jednotlivých automatík a blokád, boli 
využité aj simulácie s navodením takých stavov, ktoré nie je možné pri normálnej prevádzke 
dosiahnuť.  

54.  Druhostupňový orgán po preskúmaní príslušných podkladov nezistil pochybenie na strane 
prvostupňového orgánu pri uvedení odôvodnenia k predmetnému stanovisku účastníka konania č. 1.  
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55.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Výsledky prezentované v správe o NKV popisujú len 
„nominálny stav“, nie náhrev a dochladzovanie. Informácie o správaní počas mimonominálnych 
stavov považujem za rovnako dôležité ako informácie o nominálnom stave – pre účely konania 
o povolení výkonu AKV aj pre prípadné konanie o povolení budúcej prevádzky/užívania spaľovacieho 
zariadenia PS 45. Navrhujem doplniť podklad rozhodnutia o výsledky popisujúce správanie 
spaľovacieho zariadenia PS 45 aj mimo nominálneho stavu, napr. aj počas náhrevu 
a dochladzovania. Pritom navrhujem uviesť nielen priemerné ale aj maximálne hodnoty sledovaných 
veličín.“  

56.  Úvaha prvostupňového orgánu k tomuto vyjadreniu účastníka konania č. 1 je obsiahnutá 
v odôvodnení v bode 52.  

57.  Podľa vyjadrenia žiadateľa je nominálny stav zariadenia definovaný príslušnou legislatívou 
týkajúcou sa ochrany ovzdušia. Získané údaje z priebehu NKV aj pre oblasť počas 
„mimonominálneho stavu“ – napr. aj pri nábehu spaľovne, sú súčasťou predloženého vyhodnotenia 
programu NKV.  

58.  Druhostupňový orgán poukázal na odôvodnenie rozhodnutia č. 352/2020, v ktorom 
prvostupňový orgán uviedol, že pred vykonaním NKV boli realizované skúšky PKV, počas ktorých 
boli v dostatočnej miere overené všetky bezpečnostné funkcie potrebné na to, aby bolo vykonané 
NKV. Taktiež prebiehali individuálne skúšky častí zariadení, skúšky blokád, ochrán a automatík. 
Záznamy z vykonaných skúšok sú súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie. Druhostupňový 
orgán sa na základe uvedeného stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu.  

59.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „V správe o priebehu NKV sa uvádza medzi spaľovanými 
druhmi neaktívneho materiálu ako náhrada sortimentu spracovávaného počas aktívnej prevádzky aj 
neaktívny simulát fixovaný v močovinoformaldehydovej živici. Nakoľko na spaľovacom zariadení PS 
45 je možné v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22. 02. 2019 spaľovať len 
RAO pochádzajúce zo SR, žiadam o uvedenie zdroja a množstva slovenského RAO fixovaného 
v močovinoformaldehydovej živici. Pokiaľ je mi známe, takýto druh RAO je majoritnou zložkou 865 
ton RAO z JE Caorso, ktoré majú byť spálené v BSC RAO. Zároveň navrhujem uviesť obsah síry 
(a chemických zlúčenín, v ktorých bola viazaná) v tomto neaktívnom simuláte a detailnejšie – 
upresniť zloženie tohto simulátu, spôsob jeho prípravy a podiel kvapalnej zložky v ňom. Navrhujem 
detailnejšie upresniť koncentrácie formaldehydu a produktov jeho rozkladu počas procesu 
spaľovania a aj účinnosť záchytu formaldehydu, produktov jeho rozkladu a síry (a chemických 
zlúčenín, v ktorých bola viazaná) filtračným systémom.“  

60.  Prvostupňový orgán k tejto problematike v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 uviedol, že 
preskúmal uvedenú technicky zložitú problematiku. Žiadateľ v rámci NKV overil správanie sa 
nerádioaktívnych organických látok pri termickom rozklade  v spaľovni. Organický simulát 
obsahoval ionexy, formaldehyd, katalyzátor a vlhkosť vo forme vody. Ureaformaldehydová živica je 
polymérna látka, ktorá obsahuje chemické prvky C, N, H, a O. Pri spaľovaní tohto polyméru pri 
teplotách 800-900℃ dochádza k termickej degradácii chemických väzieb medzi jednotlivými 
prvkami tejto látky a  následne dochádza k oxidácii týchto prvkov v dôsledku horenia za vzniku 
plynov CO, CO2, oxidy dusíka (vyjadrené ako NOx), oxidy síry. Všetky tieto plyny odchádzajú 
zo spaľovne spalinovodom cez systém čistenia spalín. Spaliny sú po prečistení vypúšťané 
do ventilačného komína a koncentrácia týchto plynov v spalinách je monitorovaná kontinuálnym 
systémom merania chemických emisií. Účinnosť systému čistenia spalín zabezpečuje ich 
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koncentráciu na takej úrovni, aby boli dodržané všetky úradom predpísané limitné podmienky 
pre vypúšťanie chemických látok do ovzdušia. 

61.  Vo vyjadrení žiadateľa bolo zdôvodnené, že vzhľadom k tomu, že v priebehu neaktívnych 
skúšok bol spaľovaný len neaktívny odpad (nie RAO), boli počas skúšok spaľované odpady 
a simuláty, ktoré prestavujú sortiment všetkých uvažovaných spaľovaných odpadov podľa spôsobu 
ich dávkovania. Neaktívny simulát fixovaný v močovinoformaldehydovej živici bol poskytnutý 
zmluvným partnerom k výkonu neaktívnych skúšok, pričom sa v žiadnom prípade nešlo o RAO. 
Produkty rozkladu formaldehydu: Urea formaldehydová živica je polymérna látka, ktorá obsahuje 
prvky C, N, H, a O a ktorej vzorec je nasledovný: [-CH2-NH-CO-NH-CH2-] n. V tejto súvislosti 
žiadateľ dodal, že pri spaľovaní tohto polyméru pri teplotách 800-9000°C dochádza k termickej 
degradácii chemických väzieb medzi jednotlivými prvkami tejto látky a následne dochádza k oxidácii 
týchto prvkov v dôsledku horenia za vzniku plynov ako CO, CO2, oxidy dusíku (vyjadrené ako NOx), 
oxidy síry. Všetky tieto plyny odchádzajú zo spaľovne spalinovodom cez systém čistenia spalín. 
Spaliny sú po prečistení vypúšťané do ventilačného komína a koncentrácia týchto plynov v spalinách 
je monitorovaná kontinuálnym systémom merania chemických emisií, ktorý podlieha pravidelnej 
funkčnej skúške, vykonávanej nezávislou oprávnenou inštitúciou. Účinnosť systému čistenia týchto 
spalín zabezpečuje ich koncentráciu na takej úrovni, aby boli dodržané všetky úradom predpísané 
limitné podmienky.  

62.  Druhostupňový orgán sa stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení 
rozhodnutia č. 352/2020.   

63.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „V časti 5. Prípravné práce pred zahájením skúšok AKV 
návrhu na výkon AKV absentuje podmienka vydania povolenia ÚJD SR na predčasné užívanie 
spaľovacieho zariadenia PS 45. Žiadam túto podmienku doplniť.“ 

64.  Druhostupňový orgán vyhodnotil, že týmto bodom nie je potrebné sa zaoberať, nakoľko táto 
podmienka bola uvedená ako podmienka č. 1 rozhodnutia č. 352/2020, voči ktorému podal účastník 
konania č. 1 rozklad č. 1.  

65. Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Z kópií správy z NKV a návrhu na výkon AKV, ktoré mi 
boli sprístupnené počas nahliadnutia do spisu dňa 07. 12. 2020, boli odstránené číselné údaje 
o prevádzkových materiáloch a energiách, požiadavkách na materiálne zabezpečenie AKV a pod. 
Tieto údaje považujem za podstatné z hľadiska zaujatia komplexného stanoviska k výkonu AKV. 
Nesprístupnenie týchto údajov zo strany ÚJD SR, považujem za výrazné sťaženie možnosti zaujať 
stanovisko k výkonu AKV. Dodatočný, hoci zrejme menej výrazný problém, vznikol aj v dôsledku toho, 
že zhruba na úrovni dolnej tretiny stránok nie je približne jeden riadok dobre resp. vôbec 
okopírovaný.“  

66.  Vo vyjadrení žiadateľa sa uváza, že ide o prevádzkové materiály, ktoré sú využívané v procese 
spaľovania odpadov v danom type spaľovní. Všetky požiadavky na prevádzkové materiály všetkých 
technologických súborov TSÚ RAO sú uvedené v Správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 
„Optimalizácia spracovateľských kapacít technológii pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych 
odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice“ spracovanej v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  

67.  V súvislosti s nahliadaním do spisu druhostupňový orgán poukazuje na odôvodnenie 
prvostupňového orgánu v rozhodnutí č. 352/2020, v ktorom sa uvádza, že dokumentácia bola 
účastníkovi konania č. 1 sprístupnená po odstránení citlivých informácií. Úrad taktiež zdôraznil, že 
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bola zachovaná požiadavka, aby neboli zneprístupnené informácie o životnom prostredí. Podľa 
druhostupňového orgánu je takýto postup úradu v súlade so smernicou o identifikácii a odstraňovaní 
citlivých informácií v dokumentáciách pre sprístupnenie verejnosti, ktorá reflektuje požiadavky 
ustanovené článkom 2 ods. 3 Aarhuského dohovoru, v zmysle ktorého sa informácie o životnom 
prostredí, týkajúce sa najmä emisií do životného prostredia, údaje o množstve a zložení RAO, 
zverejňujú bez obmedzenia, t. j. po odstránení citlivých informácií.  

68.  Druhostupňový orgán po zhodnotení príslušných podkladov vyhodnotil, že prvostupňový 
orgán postupoval správne.  

69.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem doplniť detailnejšie informácie o procese 
spaľovania jednotlivých typov neaktívnych odpadov spaľovaných počas NKV tak, aby bolo možné 
vyhodnotiť proces spaľovania pre každý z typov odpadu osobitne (napr. hodnoty výpustí, množstvo 
a zloženie popola, atď...).“  

70.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že požadované údaje sú súčasťou vyhodnotenia 
programu NKV.  

71.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „ Navrhujem upresniť priebeh NKV z hľadiska potreby 
primiešavania ľahšie spáliteľných materiálov resp. výhrevnejších materiálov za účelom 
udržania/zlepšenia procesu horenia či udržania/zlepšenia parametrov pahreby.“  

72.  Prvostupňový orgán k tejto požiadavke v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 uviedol, že 
účelom skúšok NKV nie je stanovovať pomer a druh spáliteľných RAO, ale preukázať spôsobilosť 
a funkčnosť zariadení a ich pripravenosť na AKV. V rámci NKV boli spaľovaním spracované 
neaktívne odpady, ktorých sortiment vychádzal z predpokladaného druhu spaľovaných RAO a tiež 
z potreby vyskúšania funkčnosti a pripravenosti všetkých inštalovaných uzlov dávkovania odpadov. 
Úrad má zato, že informácie o procese spaľovania a priebehu NKV sú postačujúce a funkčnosť 
zariadenia bola preukázaná, čo je riadne zdôvodnené v  protokoloch jednotlivých skúšok. 

73.  Podľa vyjadrenia žiadateľa boli všetky hodnotené relevantné údaje a parametre súčasťou 
vyhodnotenia programu NKV.  

74.  Druhostupňový orgán nezistil pochybenie pri úvahe prvostupňového orgánu a z uvedeného 
dôvodu sa s odôvodnením rozhodnutia č. 352/2020 v príslušnej časti stotožnil.  

75.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Žiadam o upresnenie, z akého zdroja pochádzala KED 
uvádzaná v správe o NKV, nakoľko samotné spaľovacie zariadenie PS 45 ani spaľovaný materiál 
nebol aktívny. Sú zdrojom iné spracovateľské linky a ich prevádzka – napr. spaľovacie zariadenie PS 
06.“ 

76.  Prvostupňový orgán k požiadavke účastníka konania č. 1 v odôvodnení rozhodnutia č. 
352/2020 uviedol, že uvádzaná KED pracovníkov v správe NKV pochádza z priestoru, v ktorom je 
umiestnené zariadenie PS 45. Aj keď išlo o neaktívne skúšky, boli zaznamenané dávkové záťaže, 
nakoľko sa uvedené zariadenie nachádza v už existujúcom kontrolovanom pásme a pri prechode 
k uvedenému zariadeniu z príslušných hygienických slučiek  a pracovných priestorov  dochádza 
k dávkovému zaťaženiu, a tak isto aj priestor, v ktorom je zariadenie inštalované, je ovplyvňovaný 
jeho okolím a druhom vykonávaných činností v  tomto priestore. 

77.  Žiadateľ v tejto súvislosti uviedol, že nakoľko sa technológia spaľovne nachádza 
v kontrolovanom pásme v priestoroch v súčasnosti nevyužívaných bitumenačných liniek, zdrojom 
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KED boli iné spracovateľské linky a samotné priestory KP JAVYS, nie však PS 06, ktorá sa nachádza 
v inom stavebnom objekte.  

78.  Druhostupňový orgán po zhodnotení príslušných vyjadrení a odôvodnenia prvostupňového 
orgánu nezistil pochybenie v správnej úvahe prvostupňového orgánu a z uvedeného dôvodu sa s ňou 
v príslušnej časti vecne stotožňuje.  

79.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Žiadam o upresnenie, či aj výkon NKV podliehal nejakému 
povoľovaciemu procesu zo strany ÚJD SR.“  

80.  Atómový zákon žiadateľovi neukladá povinnosť žiadať o povolenie pre výkon NKV.  

81.  Vyjadrenie účastníka konania č. 1: „Navrhujem bližšie špecifikovať odhad množstva a typu 
RAO spojeného s budúcim vyraďovaním spaľovacieho zariadenia PS 45 a náklady spojené s týmto 
vyraďovaním. V podkladoch konania sa mi podarilo identifikovať iba strohé sumárne údaje týkajúce 
sa celého BSC RAO bez osobitných údajov pre spaľovacie zariadenie PS 45.“  

82.  Prvostupňový orgán v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 stanovil, že údaje týkajúce sa 
odhadovaného množstva a typu RAO spojeného s budúcim vyraďovaním sú uvedené v príslušnom 
Koncepčnom pláne vyraďovania aktualizovanom z dôvodu doplnenia súboru zariadení o spaľovacie 
zariadenie RAO PS 45 v obj. 809 a tiež v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe opisujúcej postup 
vyraďovania JZ TSÚ RAO z prevádzky. Požadovaná bilancia materiálov technologických zariadení 
PS 45 je v predmetnej dokumentácii uvedená. Predpokladané (odhadované) rádiologické údaje budú 
aktualizované počas prevádzky JZ TSÚ RAO v súlade s požiadavkou § 22 ods. 2 vyhlášky úradu č. 
58/2006 Z. z., úroveň detailnosti údajov bude narastať a v čase vyraďovania budú údaje odvodené 
od aktuálnych výsledkov rádiologického prieskumu. Ukončenie prevádzky spaľovne RAO PS 45 
v obj. 809 je uvažované v období vyraďovania BSC RAO z prevádzky, čo podľa aktuálnych prístupov 
k vyraďovaniu JZ v lokalite Bohunice predstavuje rok 2060. V súvislosti s prevádzkou technológie 
PS 45 nie je predpokladané významné navýšenie celkového inventáru rádioaktivity v obj. 809 
a zmena celkových nákladov na vyraďovanie predstavuje pomerne malú časť. Úrad považuje údaje 
opisujúce odhad množstva a typu RAO spojeného s budúcim vyraďovaním spaľovacieho zariadenia 
PS45 a údaje o nákladoch spojených s týmto vyraďovaním za postačujúce. 

83.  Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že náklady spojené s vyraďovaním nereaktorových 
zariadení JZ, teda aj TSÚ RAO, sú uvedené v koncepčných plánoch vyraďovania JZ. Náklady 
na vyraďovanie JZ sú v zmysle požiadaviek atómového zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok 
úradu spracované v štruktúre ISDC.   

84.  Druhostupňový orgán poukazuje na odôvodnenie rozhodnutia č. 352/2020, v ktorom 
prvostupňový orgán uviedol, že v súvislosti s prevádzkou technológie PS 45 nie je predpokladané 
významné navýšenie celkového inventáru rádioaktivity v obj. 809 a zmena celkových nákladov 
na vyraďovanie predstavuje pomerne malú časť.  

85.  Druhostupňový orgán nezistil vecné pochybenie v rozhodnutí č. 352/2020  v kontexte 
odvolacích dôvodov uvedených v rozklade č. 1 účastníka konania č. 1.   Po preskúmaní rozkladu č. 1 
je zrejmé, že účastník konania č. 1 nenavrhol žiadne nové skutočnosti, ktoré by prvostupňovým 
orgánom neboli vzaté do úvahy už pri vydaní rozhodnutia č. 352/2020 v prvostupňovom konaní. 
V prvostupňovom konaní účastník konania č. 1 využil svoje právo nahliadnuť do spisu 
a prvostupňový orgán mu tento úkon umožnil v súlade s ustanovením § 23 správneho poriadku dňa 
07. 12. 2020. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku bolo účastníkom konania taktiež umožnené 
vyjadriť sa k podkladu prvostupňového rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia pred jeho vydaním. 
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Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že technologický stav navrhovanej činnosti zodpovedá 
zákonným požiadavkám ustanoveným atómovým zákonom. S jednotlivými pochybnosťami 
vyjadrenými jednak v rozklade č. 1 účastníka konania č. 1, ako aj v jeho vyjadrení a doplnení 
vyjadrenia zo dňa 10. 12. 2020 sa prvostupňový orgán vysporiadal už v samotnom odôvodnení 
rozhodnutia č. 352/2020 a opätovne aj v jednotlivých bodoch vyjadrenia žiadateľa. Návrh 
druhostupňového rozhodnutia, v ktorom sa druhostupňový orgán vysporiadal s odvolacími dôvodmi 
účastníka konania č. 1 bol zverejnený verejnou vyhláškou dňa 23. 03. 2021 na úradnej tabuli úradu, 
na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu a na CUET za účelom 
umožnenia účastníkom konania oboznámiť sa s podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 
správneho poriadku, pričom druhostupňový orgán určil účastníkom konania lehotu na doručenie 
pripomienok alebo námietok v dĺžke 7 dní od zverejnenia. V určenej lehote doručil dňa 29. 03. 2021 
účastník konania č. 1 žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie k návrhu druhostupňového 
rozhodnutia do 10. 04. 2021. Dňa 30. 03. 2021 bolo do elektronickej schránky úradu doručené 
vyjadrenie účastníka konania č. 1 k podkladu návrhu druhostupňového rozhodnutia vo veci rozkladu 
č. 1 voči rozhodnutiu úradu č. 352/2020. Vo svojom vyjadrení účastník konania č. 1 zopakoval časť 
svojho vyjadrenia zo dňa 10. 12. 2020, ktoré bolo súčasťou prvostupňového konania, v ktorom 
poukázal na účastníctvo v konaní účastníka konania č. 2. S vecnými náležitosťami vyjadrenia 
účastníka konania č. 1 zo dňa 30. 03. 2021 sa druhostupňový orgán vysporiadal v časti II tohto 
rozhodnutia, nakoľko sú totožné s odvolacími dôvodmi účastníka konania č. 2.  

V časti nepovoliť prevádzku spaľovacieho zariadenia PS 45 sa rozkladu č. 1 účastníka konania č. 
1 nevyhovelo, nakoľko boli námietky vyhodnotené ako nedôvodné a neboli zhliadnuté také 
skutočnosti, ktoré by oprávňovali vyhovieť aj v tejto časti.  

 
II.  

 
86.  Dňa 29. 03. 2021 bol úradu doručený rozklad č. 2 účastníka konania č. 2 podaný v zmysle 

ustanovenia § 61 ods. 1 v spojení s § 54 ods. 3 správneho poriadku, podľa ktorého pokiaľ účastník 
konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný 
prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov 
odo dňa oznámenia rozhodnutia. Aplikáciu ustanovenia § 54 ods. 3 správneho poriadku účastník 
konania č. 2 odôvodnil tým, že rozhodnutie č. 352/2020 bolo zverejnené CEUT od 08. 01. 2021 
do 22. 01. 2021, t. j. 14 dní, keďže do lehoty sa nezapočítava deň kedy ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty došlo.  Účastník konania č. 2 poukázal na právnu úpravu doručovania verejnou 
vyhláškou, podľa ktorej sa za doručenie považuje posledný (pätnásty) deň jej vyvesenia, ktoré podľa 
neho v tomto prípade nenastalo a rozhodnutie č. 352/2020 mu z tohto dôvodu nebolo doručené. 
Účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 tiež poukázal na to, že v anotácii dokumentu uvedenej v ozname 
rozhodnutia č. 352/2020 na CEUT bola uvedená informácia, že „proti rozhodnutiam je možné podať 
rozklad v lehote 15 dní od zverejnenia“. V nadväznosti na tieto skutočnosti účastník konania č. 2 
ďalej uviedol, že nebol poučený o možnosti podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu č. 352/2020. 
Na základe uvedených dôvodov žiadal, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie č. 352/2020 zrušil 
a vrátil vec prvostupňovému orgánu na nové konanie, v ktorom mu bude umožnené hájiť jeho práva 
a právom chránené záujmy z pozície účastníka konania.  

87.  Vzhľadom na doručenie rozkladu č. 2 účastníka konania č. 2 druhostupňový orgán stiahol 
návrh druhostupňového rozhodnutia v predmetnej veci z úradnej tabule, elektronickej úradnej tabule 
umiestnenej na webovom sídle úradu a z CUET, nakoľko odvolacie dôvody doručeného rozkladu č. 
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2 mali vplyv na skutkový stav veci, z ktorého druhostupňový orgán pri svojej úvahe vychádzal 
vo zverejnenom návrhu rozhodnutia, výlučne z procesných a nie materiálnych dôvodov. Vzhľadom 
na zmenený skutkový stav veci sa dňa 07. 04. 2021 uskutočnilo ďalšie zasadnutie rozkladovej komisie 
ako poradného orgánu predsedníčky v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 správneho poriadku, v rámci 
ktorého rozkladová komisia prijala odporúčanie pre predsedníčku.  

88.  Dikcia § 54 ods. 3 správneho poriadku pre jeho relevantné použitie vyžaduje, aby rozhodnutie 
správneho orgánu obsahovalo nesprávne poučenie alebo neobsahovalo poučenie vôbec. Predmetné 
ustanovenie spája lehotu na podanie opravného prostriedku v dôsledku nesprávneho poučenia v dĺžke 
3 mesiacov s oznámením rozhodnutia. Druhostupňový orgán preskúmal konanie prvostupňového 
orgánu a zistil, že rozhodnutie č. 352/2020 bolo skutočne zverejnené na CUET od 08. 01. 2021 
do 22. 01. 2021, t. j. 14 dní, v rámci čoho bolo v anotácii uvedená informácia o možnosti podania 
rozkladu v lehote 15 dní od zverejnenia rozhodnutia č. 352/2020. Druhostupňový orgán sa však 
nemôže stotožniť s tvrdením účastníka konania č. 2, že rozhodnutie č. 352/2020 obsahovalo 
nesprávne poučenie alebo, že by neobsahovalo poučenie vôbec. V samotnom texte napadnutého 
rozhodnutia č. 352/2020 je uvedené nasledovné 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.“  

89.  Z predmetnej citácie v časti poučenia rozhodnutia č. 352/2020 jednoznačne vyplýva, že 
obsahovalo poučenie, v ktorom bolo uvedené, že je možné proti nemu podať rozklad, a taktiež v ňom 
bola uvedená správna zákonná lehota na podanie rozkladu s jednoznačným určením miesta doručenia 
opravného prostriedku. Poučenie tvorí integrálnu časť rozhodnutia č. 352/2020 a tvorilo ju v čase, 
kedy sa podľa prílohy č. 1 k rozkladu č. 2 o nej mohol účastník konania č. 2 dozvedieť.  

90.  V súvislosti s anotáciou zverejneného rozhodnutia č. 352/2020 na CUET tiež druhostupňový 
orgán poukázal na skutočnosť, že lehota na podanie opravného prostriedku je určená kogentným 
ustanovením, od ktorého sa správny orgán nemôže svojvoľne odkloniť a preto by aj v prípade 
zmätočnej alebo nesprávnej anotácie k informácii o zverejnení písomnosti na CUET neukracuje 
účastníka konania o zákonné oprávnenie na podanie opravného prostriedku. Prvostupňový orgán síce 
uviedol nesprávny popis k zverejňovanému dokumentu, avšak samotná anotácia dokumentu 
v ozname na CUET, ktorým bolo rozhodnutie č. 352/2020 zverejnené, sama o sebe nezakladá 
účastníkom konania žiadne práva a povinnosti. V prípade lehoty na podanie opravného prostriedku 
ide o objektívnu zákonnú lehotu v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 správneho poriadku, ktorá začína 
plynúť a taktiež sa končí uplynutím ustanovenej doby nezávisle od vedomosti alebo vôle 
zainteresovaných subjektov. Zákonnú lehotu na podanie opravného prostriedku stanovuje § 61 ods. 
1 správneho poriadku, pričom určuje, že „proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, 
vydanému v prvom stupni, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok“. Deň doručenia rozhodnutia je dňom 
jeho oznámenia podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku 
„Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.“  

91.  Druhostupňový orgán skúmal, či namietaná vada doručovania mohla mať vplyv na zákonnosť 
doručovania a tým na nemožnosť uplatniť svoje práva účastníkmi konania, konkrétne či sa účastník 
konania č. 2 mal možnosť oboznámiť sa s obsahom doručovanej písomnosti a následne uskutočniť 
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úkony podľa správneho poriadku smerujúce k ochrane jeho práv a oprávnených záujmov napriek 
tomu, že rozhodnutie č. 352/2020 nebolo prostredníctvom vyvesenia písomnosti na CUET de lege 
doručené. Pri doručovaní verejnou vyhláškou ide o kvalifikované zverejnenie konkrétneho obsahu 
písomnosti správneho orgánu, čím adresátovi (účastníkovi konania) vzniknú právne následky bez 
ohľadu na to, či sa o obsahu písomnosti skutočne dozvedel (pozri k tomu Komentár k Správnemu 
poriadku k § 26 ods. 1, Košičiarová, pozri Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Sžo 
172/2010). V tomto prípade ide teda o fikciu doručenia, ktorou má správny orgán zabezpečiť 
vytvorenie faktických podmienok pre to, aby sa o obsahu písomnosti mohol účastník konania 
dozvedieť. Za právne účinné možno považovať také doručenie verejnou vyhláškou, keď sa 
„písomnosť zverejní na úradnej tabuli správneho orgánu“ (pozri Komentár k Správnemu poriadku 
k § 26 ods. 2, Košičiarová). Ako vyplýva z § 26 ods. 1 správneho poriadku, osobitnú úpravu 
doručovania v tomto prípade upravuje atómový zákon. Správny orgán v konaní podľa atómového 
zákona v zmysle ustanovenia § 8 ods. 10 atómového zákona „...doručuje rozhodnutie o vydaní 
súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou 
vyhláškou“. Nakoľko sa inštitút doručovania verejnou vyhláškou aplikuje v predmetnej veci, logicky 
z toho vyplýva, že v obsahu verejnej vyhlášky nemusia byť nevyhnutne presne označení všetci 
účastníci správneho konania (pozri k tomu Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 
Sžo 172/2010). 

92.  K tomu prvostupňový orgán uviedol tiež, že povinnosťou správneho orgánu je okrem 
vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli zverejniť ju aj iným obvyklým spôsobom, čo má za cieľ 
„zvýšiť pravdepodobnosť toho, že sa účastník konania o obsahu právneho úkonu dozvie“ (pozri str. 
132, Komentár k Správnemu poriadku k § 26 ods. 2, Košičiarová).   

93.  Ďalej prvostupňový orgán uviedol, že rozhodnutie č. 352/2020 bolo na CEUT síce zverejnené 
14 dní, avšak rozhodnutie č. 352/2020 bolo aj na pätnásty deň naďalej nepretržite prístupné 
na webovom sídle úradu a rovnako na úradnej tabuli úradu, ktoré sú verejnosti prístupné 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 správneho poriadku. Účastník konania č. 2 
teda mal možnosť oboznámiť sa s rozhodnutím č. 352/2020 prostredníctvom úradnej tabule úradu 
a webového sídla úradu po uplynutí lehoty 15 dní na jeho doručenie. Odo dňa 21. 01. 2021 je 
účastníkom konania a širokej verejnosti tiež prístupná elektronická úradná tabuľa úradu, ktorá je 
umiestnená na webovom sídle úradu.  

94.  Vzhľadom k tomu, že fikcia doručenia pätnástym dňom vyvesenia verejnej vyhlášky má 
za cieľ zvýšiť pravdepodobnosť, že sa účastník konania s jej obsahom oboznámil, nastala v tomto 
prípade hybridná situácia. Účastník konania č. 2 na jednej strane namieta vadu doručenia verejnou 
vyhláškou, avšak na strane druhej preukázal oboznámenie sa s písomnosťou v čase keď bola 
verejnosti k dispozícii na CUET, dňa 22. 01. 2021 (t. j. na štrnásty deň zverejnenia). Z uvedeného 
vyplýva, že účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 namieta porušenie, pre ktoré mal byť na svojich 
právach ukrátený práve vadou doručenia rozhodnutia č. 352/2020, s ktorého obsahom sa podľa 
prílohy č. 1 k rozkladu č. 2 oboznámil už deň pred tým, ako mala nastať fikcia jeho doručenia. Keďže 
účastník konania č. 2 preukázal, že sa s písomnosťou oboznámil ešte predtým ako uplynula lehota 
na jej doručenie podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku, je pre účely jeho oboznámenia 
sa s jej obsahom technicky irelevantné, či písomnosť visela na CUET aj na pätnásty deň, nakoľko už 
bol s jej obsahom oboznámený.  V opačnom prípade by podľa názoru druhostupňového orgánu išlo 
o takú právnu úpravu, ktorú v praxi nemožno aplikovať na neštandardné situácie, o aké ide napríklad 
v tomto prípade, bez ujmy na právach jedného z ďalších účastníkov konania.  
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95.  Z uvedeného dôvodu sa druhostupňový orgán ustálil na tom, že rozhodnutie č. 352/2020 bolo 
de facto účastníkom konania doručené. Vzhľadom na to, že účastník konania č. 2 disponoval 
informáciou o nesplnení zákonnej lehoty na vyvesenie verejnej vyhlášky dňa 22. 01. 2021 ako je 
zjavné z prílohy č. 1 k rozkladu č. 2, ktorú tvorili „screenshoty“ (snímky obrazovky) zo dňa 
22. 01. 2021, dá sa predpokladať, že v rovnakom čase sa mohol aj oboznámiť s obsahom rozhodnutia 
č. 352/2020. Vzhľadom na tieto skutočnosti,  úradu nie je zrejmé z akého dôvodu účastník konania 
č. 2 vyčkal až do vydania návrhu druhostupňového rozhodnutia a až následne uskutočnil svoje 
podanie, ktorým podal rozklad proti rozhodnutiu č. 352/2020. S poukazom na to, že účastník konania 
č. 2 disponuje „screenshotom“ zo dňa 22. 01. 2021 z portálu CUET, podanie rozkladu s odvolaním 
sa na ustanovenie § 54 ods. 3 správneho poriadku dňa 29. 03. 2021 sa druhostupňovému orgánu javí 
ako obštrukčné s cieľom marenia vydania právoplatného rozhodnutia v predmetnej veci.  

96.  S prihliadnutím na ustanovenie § 54 ods. 3 správneho poriadku je tiež nevyhnutné poukázať 
na poslednú časť v znení „...predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov 
odo dňa oznámenia rozhodnutia“. Účastník konania č. 2 však v rozklade č. 2 uviedol, že mu 
napadnuté rozhodnutie č. 352/2020 nebolo doručené vzhľadom na absenciu pätnásteho dňa jeho 
vyvesenia formou verejnej vyhlášky na CUET, o ktorú podanie rozkladu opiera.  Z poslednej časti 
ustanovenia § 54 ods. 3 správneho poriadku však vyplýva, že pre jeho použitie musí byť splnená 
podmienka doručenia takéhoto rozhodnutia. Ak účastník konania č. 2 na jednej strane tvrdí, že mu 
rozhodnutie nebolo doručené, podľa názoru druhostupňového orgánu nie je splnený predpoklad 
na napadnutie rozhodnutia z dôvodu nesprávneho poučenia, nakoľko by mu podľa jeho tvrdenia 
napadnuté rozhodnutie nebolo oznámené.   

97.  V kontexte tvrdenia účastníka konania č. 2, že prvostupňový orgán iným účastníkom konania 
zaslal v listinnej podobe, prípadne do elektronickej schránky návrh rozhodnutia, ako aj samotné 
rozhodnutie č. 352/2020, a z tohto dôvodu k týmto dokumentom nemohol uplatniť svoje práva a včas 
reagovať, druhostupňový orgán uviedol, že s „nadbytočným“ doručovaním písomností do vlastných 
rúk nie sú spojené žiadne právne účinky.  

98.  Účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 uviedol, že „výkon AKV  na  spaľovacom  zariadení  PS  
45  z dlhodobého hľadiska prinesie resp. by mohol priniesť závažné nezvratné dopady. Následkom 
(hoc aj skúšobného) spaľovania RAO  na PS 45 sa všetky  technologické  časti, ktoré prichádzajú 
do styku so spaľovaným RAO , rádioaktívne kontaminujú. Z pôvodne  neaktívneho materiálu sa tak 
stane materiál rádioaktívne kontaminovaný, a teda  skôr  či  neskôr  aj  rádioaktívny odpad  
(najneskôr  pri  budúcom   vyraďovaní   spaľovacieho   zariadenia   PS  45).  Platná Vnútroštátna 
politika  a  program  nakladania  s  RAO  a  VJP uvádza,  že existujúce  spracovateľské  kapacity  sú 
pre potreby SR dostatočné (aj s rezervami) ,  čo  minimálne  v  prípade  spaľovania  RAO  dokazujú  
aj množstvá spaľovaného slovenského RAO v rokoch 2015-2019  dosahujúce  úroveň 60-85 ton ročne, 
hlboko  pod  údajnou  reálnou  kapacitou  už prevádzkovaného   spaľovacieho  zariadenia  PS  06 
(cca 130-140 ton ročne). Prípadný výkon AKV a prevádzkovanie spaľovacieho zariadenia PS 45 
preto považujem za v rozpore s princípom ALARA. Na základe v súčasnosti dostupných informácií 
som zároveň  nadobudol  presvedčenie,  že rozhodnutie MŽP  SR  č. 2764/2019-1.7/zg-R  zo  dňa 
22.2.2019 nevychádzalo  zo spoľahlivo  zisteného  stavu  veci (porov. s §3  ods. 5 Správneho 
poriadku). ÚJD SR ani Navrhovateľ' doteraz nezverejnili bližšie analýzy tokov rádioaktivity v procese 
spaľovania, nepovažujem preto za dostatočne a vierohodne preukázané, aké komplexné dopady  bude 
mat' výkon AKV a s tým nevyhnutne  spojené zakontaminovanie spaľovacieho  zariadenia PS 45.“ 
Predmetná časť odôvodnenia rozkladu č. 2 je totožná s odôvodnením rozkladu č. 1 účastníka konania 
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č. 1 zo dňa 22. 01. 2021. Prvostupňový orgán k nemu v doplnenom konaní zaujal stanovisko, ktoré 
je súčasťou odôvodnenia vyššie v časti II tohto rozhodnutia.   

99.  V ďalšom odôvodnení rozkladu č. 2 účastník konania č. 2 poukázal, na to, že „v Rozhodnutí 
MŽP SR sa uvádza: „Účelom zmeny navrhovanej činnosti je doplnenie zariadenia  určeného 
na objemovú a hmotnostnú redukciu RAO spaľovaním. V rámci optimalizovaných kapacít bude 
možné spaľovať tuhé odpady, kvapalné odpady, kvapalné ionexy (sorbenty) a drvinu vysýtených 
ionexov, ktoré sú fixované v ureaformaldehydovej matrici.“ Tomu zodpovedal aj pôvodný (až 
do októbra 2020)návrh AKV definovaný v zmluve o dielo na výstavbu spaľovacieho zariadenia PS 45 
) https: //www.uvo.gov.sk/ vyhľadávanie-zákaziek/detail/ 405486), kde sa v prílohe č. 1 bod E. uvádza 
AKV v rozsahu spálenia minimálne 100t drviny vysýtených ionexov fixovaných 
v ureaformaldehydovej matrici, 16 t pevného RAO, 2m3 spáliteľných kvapalných RAO. Súčasný 
návrh AKV, ktorý je aj predmetom Rozhodnutia, je však v rozsahu len 6t pevných RAO a 4m3 
kvapalných RAO (bez vysýtených ionexov fixovaných v  ureaformaldehydovej matrici). Spaľovacie 
zariadenia PS 45 má teda podľa oficiálnych dokumentov a rozhodnutí byť schopné spaľovať vysýtené 
ioney fixované v  ureaformaldehydovej matrici, avšak tento aspekt nebude počas AKV žiadnym 
spôsobom overený (pri NKV bola spaľovaná neaktívna náhrada tohto typu RAO). Toto považujem 
za neakceptovateľné.“  

100.  Prvostupňový orgán v rámci doplneného konania k tejto námietke účastníka konania č. 2 
uviedol, že pôvodný program AKV neexistoval. Program AKV bol spracovaný, schválený a vydaný 
ako jediný pod ev.č. 10-PRG-40/2210/2020 Program AKV Optimalizácia kapacít spaľovania RAO 
PS 45. V  zmluve o Dielo, na ktorú sa účastník konania č. 2 odvoláva, boli v bode E špecifikované 
„Požiadavky na obsah AKV“, ktoré zahŕňali množstvo spracovaných RAO, max. spotrebu energií 
a médií, preukázanie dodržania maximálnych stanovených limitných hodnôt chemických výpustí. 
Z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z rozhodnutia  MŽP SR č.2764/2019-1.7/zg-R, vydaného 
v zisťovacom konaní bol dodatkom k predmetnej zmluve upravený rozsah AKV z pohľadu množstva 
spracovaných RAO počas AKV, pričom bola zároveň týmto dodatkom doplnená povinnosť 
zhotoviteľa zabezpečiť súčinnosť a technickú podporu pri ďalšej aktívnej prevádzke počas 
spracovania minimálne 100 t RAO. 

101.  MŽP  SR určilo podmienku „Pri výkone AKV zariadení spaľovne RAO PS45 nespracovávať 
akýmkoľvek spôsobom zahraničný rádioaktívny odpad.“ Práve ureaformaldehydová živica 
predstavuje zahraničný rádioaktívny odpad. Preto bol uvedený druh odpadu z AKV vynechaný, čo 
nebude mať vplyv na preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých technologických 
súborov a celého technologického celku, nakoľko schopnosť spaľovania  ureaformaldehydovej živice 
bola preukázaná  počas NKV, čo žiadateľ doložil dokumentáciou – vyhodnotením skúšok NKV č. 
10- PGR-31/2210/2020. Dôvod nespracovávania RAO fixovaných v ureaformaldehydovej matrici 
teda vyplýva z platných obmedzení v rozhodnutí MŽP SR a zohľadňuje stanovené podmienky. 
Neaktívna náhrada daného typu RAO – simulát, ktorý bol spracovaný počas NKV, sa z pohľadu jeho 
príjmu, dávkovania, spaľovania, chemických výpustí, atď. nijako nelíši od daných RAO a teda 
schopnosť spaľovania daných odpadov bola preukázaná. 

102.  V doplnenom konaní prvostupňový orgán uviedol, že má zato, že žiadateľ poskytol v rámci 
predloženej dokumentácie dostatok informácií o novej technológii spaľovacieho zariadenia PS45 
v rozsahu primeranom povahe skúšok AKV. Námietky, pripomienky a návrhy ohľadom NKV a AKV 
nie sú opodstatnené, boli úradom preskúmané, zodpovedané, mnohé sú riešené v technickej 
sprievodnej dokumentácii, v dokumentácii výrobcov, dodávateľov zariadení a v dokumentácii 
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predloženej úradu v zmysle stavebného a atómového zákona. Druhostupňový orgán sa stotožnil 
s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 v príslušnej časti.   

103.  Účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 tiež uviedol: „Predpokladaná dĺžka trvania AKV pre 
zariadenie PD 45 (vrátane náhrevu a dochladzovania) má byť cca 10-15 dní. Takto navrhnuté skúšky 
ostro kontrastujú s rozsahom AKV vykonaným v súvislosti s RAO z JE Caorso, ktoré trvali takmer 
pol roka – od 21.01.2019 do 02.07.2019 a spálilo sa pri nich 15,552 ton  RAO ktorý vznikol 
predúpravou 43,031 t RAO. Teda rozsah AKV len pre jediný typ RAO spaľovaný na zariadení PS 06 
bol výrazne väčší než sa navrhuje pre AKV celého spaľovacieho zariadenia PS 45, ktoré má spaľovať 
viac druhov RAO.“ 

104.  Prvostupňový orgán v rámci doplneného konania poukázal na to, že podstatný rozdiel medzi 
AKV Projekt spracovania vysýtených ra-sorbentov a ra-kalov z JE Caorso a AKV PS45 je v rôznosti 
zložitosti zariadenia. Zariadenia na spracovanie ra-sorbentov a ra-kalov pozostávajú z niekoľkých 
technicky zložitých  zariadení zrealizovaných v rámci „Linky  na predúpravu fixovaných RAO“ 
a „Uzla dávkovania sypkých RAO do spaľovne PS06“. Samotná linka na predúpravu je rozsahom, 
veľkosťou obdobná novej spaľovni, konštrukčne a technicky je linka zložité, novo-vyvinuté, 
skonštruované  a vyrobené zariadenie a preto bol potrebný oveľa dlhší čas na jeho testovanie 
a skúšanie. Toto nové jedinečné zariadenie  si vyžadovalo preto  dlhší čas na doladenia jednotlivých 
častí zariadení.  Naproti tomu je spaľovňa PS 45 komerčné zariadenie na spaľovanie odpadu. 
Rovnako aj druh RAO z JE Caorso  predstavoval nový zahraničný odpad s ktorým nebola doterajšia 
skúsenosť, a bolo ho potrebné vyskúšať. V rámci novej technológie spaľovne PS 45  je zakázané 
tento odpad spaľovať, preto ho nemožno ani pri AKV použiť. Druhy RAO použité pri AKV PS 45 
zodpovedajú druhom RAO, ktoré sa budú spaľovať v rámci riadnej prevádzky a s ktorými sú už 
dlhoročné skúsenosti, preto nebolo potrebné robiť skúšky s takým množstvom RAO.  Druhostupňový 
orgán sa stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení rozhodnutia č. 352/2020 
v príslušnej časti.   

105.  Ako ďalší odvolací dôvod uviedol účastník konaniač. 2, že je „toho názoru, že výkon AKV 
a uvedenie do prevádzky zariadenia PS 45 nie je v súlade s §21 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. 
(Atómový zákon) v znení neskorších predpisov: „Produkcia rádioaktívnych odpadov a nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi sa musia riadiť technickými a organizačnými opatreniami tak, aby sa ich 
množstvo a aktivita udržovali na najnižšej racionálnej dosiahnuteľnej úrovni.“ Ako som odôvodnil 
už skôr – dodatočná kapacita repezentovaná spaľovacím zariadením PS 45 nie je podľa dostupných 
údajov pre účely SR potrebná a navyše predstavuje dodatočný zdroj RAO pri budúcom vyraďovaní 
zariadenia PS 45. Z tohto dôvodu nepovažujem výkon AKV a Uvedenie do prevádzky zariadenia 
PS 45 ( t.j. rádioaktívne zakontaminovanie tohto zariadenia) za spôsob ako udržať množstvo 
a aktivitu produkovaných RAO na najnižšie racionálne dosiahnuteľnej úrovni.“ 

106.  Prvostupňový orgán v rámci doplneného konania uviedol, že na riadenie osobných dávok, 
aktivity výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 
je cieľom žiadateľa neustále znižovať radiačnú záťaž v jadrových zariadeniach a v ich okolí. Uvedené 
technológia spaľovne PS 45 je určené k bezpečnému spracovaniu spáliteľných RAO, ich výraznej 
redukcii a fixácii vo vhodnej forme, z čoho vyplýva, že uvedená činnosť nie je v rozpore s princípmi 
ALARA.  

107.  Konkrétne údaje osobných dávok, aktivity výpustí rádioaktívnych látok do životného 
prostredia a nakladanie s RAO a  radiačných záťaží zariadení sú však ÚVZ SR, žiadateľom sú 
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sledované permanentne zaznamenávané, konkrétne údaje je možné dokladovať spätne niekoľko 
rokov. Problematika radiačnej záťaže a princípu ALARA je v kompetencii ÚVZ SR. 

108.  Predpokladané množstvá, aktivita a z toho vyplývajúce náklady na vyradenie 
technologického zariadenia spaľovne RAO sú predmetom samostatných dokumentov (PP 10-INF-
001„Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia TSÚ RAO z prevádzky“, vyd. č.3.), ktoré 
predkladá držiteľ povolenia úradu a na základe nich prispieva do Národného jadrového fondu na ich 
budúce vyradenie v súlade so zákonom č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene 
a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

109.  Vyššie uvedené výsledky doplneného konania boli predmetom druhého rokovania 
rozkladovej komisie. Predmetom rokovania bolo tiež preskúmanie postupu prvostupňového orgánu, 
priebehu konania, prvostupňového rozhodnutia, stanovísk účastníkov konania v kontexte podaného 
rozkladu č. 2 účastníka konania č. 2 zo dňa 20. 03. 2021 proti rozhodnutiu č. 352/2020. Rozkladová 
komisia v súlade s § 59 ods. 2 a 3 správneho poriadku odporučila vyhovieť rozkladu č. 2 účastníka 
konania č. 2, zrušiť prvostupňové rozhodnutie č. 352/2020 a vrátiť vec prvostupňovému orgánu na 
nové konanie. Úvaha rozkladovej komisie bola založená na skutočnosti, že napriek tomu, že konanie 
prvostupňového orgánu bolo fakticky aj vecne podložené, boli zistené procesnoprávne porušenia 
zo strany prvostupňového orgánu v súvislosti s účastníctvom v konaní v povoľovacom procese. 
Rozkladová komisia sa stotožnila s tvrdením účastníka konania č. 2, že zo strany prvostupňového 
orgánu neboli právne relevantným spôsobom využité všetky možnosti spojené s postavením 
účastníka konania v povoľovacom procese. Rozkladová komisia uviedla, že z vecno-technického 
hľadiska účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 neuviedol žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce 
skutočné a správne zistenie veci, ktoré by zásadným spôsobom menili podstatu veci, na ktorej bola 
založená úvaha a rozhodovanie prvostupňového správneho orgánu. Z uvedeného dôvodu rozkladová 
komisia jednohlasne odporučila predsedníčke vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové konanie, 
v ktorom bude prihliadnuté na procesné práva účastníka konania č. 2 v plnom rozsahu.  

110.  Predsedníčka preskúmala celý spisový materiál a napadnuté rozhodnutie správneho orgánu 
prvého stupňa v celom rozsahu. Išlo jednak o preskúmanie z hľadiska skutkového stavu, ako aj 
procesného postupu a použitia platných hmotnoprávnych predpisov prvostupňovým orgánom. 
Prieskum sa takisto týkal vecnej správnosti prvostupňového rozhodnutia  ako aj zákonnosti postupu 
prvostupňového orgánu. Možno konštatovať, že pri preskúmavaní spisového materiálu 
a napadnutého rozhodnutia nevyšli najavo žiadne také skutočnosti, ktoré by mali vplyv na skutkové 
a právne zistenie veci, a ktoré by zásadným spôsobom menili podstatu veci, na ktorej bola založená 
úvaha a rozhodovanie prvostupňového orgánu.  

111.  Po zhodnotení technickej stránky veci sa nenašiel konkrétny technologický údaj, ktorý by 
účastník konania č. 2 v rozklade č. 2 napadol, preto nie je možné konštatovať technologické 
pochybenie pri úvahe prvostupňového orgánu. Úrad aj predsedníčka je v rámci svojej rozhodovacej 
činnosti vychádza z požiadaviek určených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Atómový 
zákon viaže vydanie súhlasu alebo povolenia na splnenie zákonom stanovených požiadaviek, pričom 
podľa § 5 ods. 5 atómového zákona dáva úradu možnosť viazať svoje rozhodnutia na splnenie 
určitých podmienok. Predsedníčka po preskúmaní spisového materiálu dospela k záveru, že žiadateľ 
predložením dokumentácie splnil požiadavky na vydanie súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 
atómového zákona v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti  rozhodnutia č. 352/2020.  
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112.  Vzhľadom na vady doručovania písomností účastníkom konania v rámci prvostupňového 
konania pre absenciu doručovania verejnou vyhláškou sa predsedníčka stotožnila s odporúčaním 
rozkladovej komisie a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.  

113.  Návrh druhostupňového rozhodnutia bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 
umiestnenej na webovom sídle úradu, na úradnej tabuli úradu, a na CUET dňa 26. 04. 2021 a zároveň 
boli všetci účastníci konania vyzvaní, aby sa podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadrili 
k podkladom rozhodnutia v lehote 7 dní od doručenia oznámenia. 

  

Poučenie: 

 Podľa § 61 ods. 2 druhá veta správneho poriadku je toto rozhodnutie konečné a nie je možné sa 
proti nemu odvolať (podať rozklad). Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je toto 
rozhodnutie možné preskúmať súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov.   

V Bratislave dňa 24. 05. 2021 

 

Ing. Marta Žiaková, CSc. 
predsedníčka 

zastúpená v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. 

 
 

Ing. Eduard Metke, CSc.  
podpredseda  

 
 
 
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
 
Toto rozhodnutie 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.  
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Dátum vyvesenia: 24. 05. 2021 
 
Odtlačok pečiatky a podpis:  
 
 
 
Dátum doručenia: 08. 06. 2021 
 
Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
 
Dátum zvesenia: 09. 06. 2021 
 
Odtlačok pečiatky a podpis:  
 
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou:  
 

1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice   
2. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, 919 30 Jaslovské Bohunice  
3. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis č.: 70, 919 30 Jaslovské Bohunice  
4. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č.: 97, 920 42 Červeník  
5. Obec Pečeňady, Obecný úrad, popis č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany  
6. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika, 922 07 Veľké 

Kostoľany  
7. Obec Malženice, Obecný úrad Malženice 294, 919 29 Malženice  
8. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové  
9. Obec Žlkovce, Obecný úrad Žlkovce, č. 158 (budova kultúrneho domu), 920 42 Červeník  
10. Obec Nižná, Obecný úrad Nižná, Nižná č. 80, 922 06 Nižná  
11. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx 
12. xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx 

 
Doručuje sa na vedomie:  
 

1. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava  
2. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava  
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, odbor palív a energetiky, 

Mlynské nivy 44/a, 827 15, Bratislava 212  
4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra  
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa sídlom v Trnave, Limbová 6, P. O. Box 1, 917 09 

Trnava 9  
6. Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava  
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava  
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto;  
9. Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava  
11. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava  
12. Okresný úrad v Trnave Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
13. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 

plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava  
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14. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti pre životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava  

15. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti pre životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava  

16. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti pre životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec  

17. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti pre životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany  

18. Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Vajanského 22, 917 77 Trnava  
19. Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská 13, 921 25 Piešťany  
20. Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec  
21. Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 

Trnava  
22. Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 

5053/13, 921 01 Piešťany  
23. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava  
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálnych rizík 

a biologickej bezpečnosti, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1  
25. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra č. 

1, 812 35 Bratislava  
26. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 
 
 


