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

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

 

1. strana rozhodnutia úradu č. 291/2021 

 

 

Číslo: 7120/2021, spis ÚJD SR 1809-2021 

 

 

 

 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

Jaslovské Bohunice 360 

919 30  Jaslovské Bohunice 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č. 2 9 1 / 2 0 2 1 
 

 

 

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

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

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

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

v y d á v a    s ú h l a s  

 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 

30, IČO: 35 946 024, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. 

Sa, Vložka č. 10788/T, 

 

 

 

na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona vykonaných  

v dokumentácií posúdenej úradom: 

11-INF-001 KPV JZ FS KRAO, vydanie č. 3 

10-INF-001 KPV JZ TSÚ RAO, vydanie č. 3 

16-INF-001 KPV JZ IS RAO, vydanie č. 3 

13-INF-001 KPV JZ MSVP, vydanie č. 2. 
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 Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou 

svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky: 

 Držiteľ povolenia predloží úradu aktualizovaný Koncepčný plán vyraďovania 

jadrového zariadenia TSÚ RAO 10-INF-001 KPV JZ TSÚ RAO, vydanie č. 3 najneskôr 

jeden rok po nasledujúcom schválení návrhu Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho 

programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

v Slovenskej republike uznesením vlády.  

V súlade s § 22 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia 

dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam (ďalej len 

„vyhláška o dokumentácii“) v aktualizácii budú zohľadnené tiež požiadavky úradu 

zaslané listom zn. 7118/2021 zo 4.10.2021. 

 

T: v texte 

 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 12.04.2021 zn. 2021/03005/2200/Ora začal dňom 

13.04.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien dokumentácie 11-

INF-001 KPV JZ FS KRAO, vydanie č. 3, 16-INF-001 KPV JZ IS RAO, vydanie č. 3, a 13-

INF-001 KPV JZ MSVP, vydanie č. 2. 

Úrad podľa § 5 ods. 2 písm. l zákona č. 308/2018 Z. z. požiadal Národný jadrový fond 

(ďalej len „NJF“) o vydanie záväzného stanoviska k ekonomickej časti predmetných 

koncepčných  plánov vyraďovania a z tohto dôvodu rozhodnutím č. 150/2021 konanie prerušil.  

Vzhľadom na povahu veci a v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní bola, na základe súhlasu predsedníčky úradu zo 6.5.2021, lehota na vydanie rozhodnutia 

predĺžená o 60 dní, o čom boli účastníci konania upovedomení listom úradu zn. 3403/2021 

z 11.05.2021 odoslaným formou verejnej vyhlášky.   

Dňa 9.6.2021 bolo úradu doručené stanovisko NJF požadujúce odstránenie  zistených 

nedostatkov posudzovaných dokumentov pre vydanie záväzného stanoviska k ekonomickej 

časti koncepčných plánov vyraďovania. Na základe stanoviska NJF sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie zástupcov úradu, NJF, JAVYS, a. s. a spracovateľa na ktorom boli uvedené 

nedostatky prerokované spolu s pripomienkami úradu k predmetným dokumentom.  

Koncepčné plány vyraďovania aktualizované v súlade so závermi z pracovného 

rokovania boli úradu doručené dňa 23.7.2021 listom zn. 2021/06140/2200/Ora. JAVYS, a. s. 

zároveň k žiadosti doplnil dokument 10-INF-001 KPV JZ TSÚ RAO, vyd. č. 3 a požiadal 

o jeho schválenie.  

Predmetné dokumenty dňa 3.8.2021 úrad opätovne zaslal NJF a opätovne požiadal 

o vydanie záväzného stanoviska. Záväzné stanovisko NJF vypracované na základe úprav 

predmetných dokumentov bolo úradu doručené 13.9.2021, čím pominuli dôvody prerušenia 

správneho konania. 

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil 

požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky úradu 
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č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 

a súčasne predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky o dokumentácii. 

Úrad s odvolaním sa na § 23 ods. 2 písm. d) atómového zákona viaže súhlas na splnenie 

podmienky v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou. Dokument 10-INF-001 KPV JZ TSÚ RAO, 

vyd. č. 3 sa opiera o koncepciu preradenia objektov jadrového zariadenia JE A1 do jadrového 

zariadenia TSÚ RAO. Uvedená koncepcia podlieha významným zmenám v rámci prebiehajúcej 

aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom 

a rádioaktívnymi odpadmi v SR (ďalej len „vnútroštátny program“). Preto úrad na základe 

požiadavky NJF zohľadniť uvedené súvislosti podmienil vydanie súhlasu s realizáciou zmeny 

v dokumente 10-INF-001 KPV JZ TSÚ RAO, vyd. č. 3 vykonaním jeho opätovnej aktualizácie, 

ktorá zohľadní výsledky prebiehajúcej aktualizácie vnútroštátneho programu. 

Zmena koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky nie je 

fyzickou zmenou na jadrovom zariadení a jej realizáciou nedochádza k zásahu do prírodného 

prostredia alebo do krajiny meniacemu fyzické aspekty lokality. Uvedená zmena nie je zmenou 

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

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

predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa 

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

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 

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

poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

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

tohto rozhodnutia. 

 

 

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. 

 

Trnava 02.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

           generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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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 ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Dátum vyvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Dátum doručenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

 

Dátum zvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

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

