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

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

Číslo: 3378/2021, spis UJD SR 1812-2021 

 

 

 

 

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.   1 5 5 / 2 0 2 1 
 

 

 

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

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

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

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Jadrovej 

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

Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 

č. 4649/B, IČO: 35 946 024, (ďalej len „stavebník“) a podľa § 68 stavebného zákona  

 

m e n í 

 

rozhodnutie úradu č. 209/2019 z 5. 8. 2019, ktorým sa menil termín dokončenia stavby BIDSF 

C7-A4 „Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“, SO 32 – Medzistrojovňa, SO 34 – 

Strojovňa, SO 34/1 - Pracovisko pretavby kovových RAO, povolenej rozhodnutím č. 411/2017 

zo 4. 12. 2017, v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., v lokalite Bohunice v bode 5. 

tak, že  

 

pôvodný text:  

5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2020. 

 

 

sa nahrádza textom: 

5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.03.2022. 

 

 

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené. 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia UJD SR č. 411/2017 zo 4. 12. 2017. 
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Odôvodnenie 

 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2020/09112/3410/Krk z 21. 10. 2020 začal úrad 

dňom 26. 10. 2020 správne konanie o zmene podľa § 68 stavebného zákona, ktorá spočíva 

v predĺžení lehoty výstavby stavby BIDSF C7-A4 „Zariadenie na pretavovanie kovových 

RAO“, v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., v lokalite Bohunice.  

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie rozhodnutím č. 411/2017 

zo 4. 12. 2017 a zmenené bolo rozhodnutím úradu č. 209/2019 z 5. 8. 2019. 

Listom č. 7418/2020 z 28. 10. 2020 úrad oznámil začatie konania o zmene podmienky 

č. 5 stavebného povolenia účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, 

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

stavebného povolenia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty výstavby je aktuálny vývoj situácie so šírením 

vírusového ochorenia COVID-19. Opatrenia na zabránenie šírenia pandémie, zavedené vládou 

SR mali výrazný vplyv na priebeh prác súvisiacich s projektom C7-A4, čo spôsobilo, že sa 

projekt dostal do omeškania z dôvodu sťaženého dovozu technologického zariadenia počas 

montáže, ako aj problematický príchod zahraničných špecialistov na spúšťacie práce. 

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a dňa 24. 11. 2020 vydal rozhodnutie 

č. 322/2020 na zmenu rozhodnutia č. 209/2019 zo dňa 5. 8. 2019, ktorým sa menil termín 

dokončenia stavby BIDSF C7-A4 „Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“, povolenej 

rozhodnutím č. 411/2017 zo dňa 4. 12. 2017, v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., 

v lokalite Bohunice. 

Na úrad bol fyzickou osobu                 osobný údaj                     , v dňoch 28. 12. 2020 a 

4. 1. 2021, doručený rozklad voči rozhodnutiu ÚJD SR č. 322/2020, listom zo dňa 24. 12. 2020. 

Listom č. 99/2021 z 11. 1. 2021 úrad upovedomil účastníkov konania o podanom 

rozklade. Zároveň ich informoval, že v záujme ochrany svojich práv a právom chránených 

záujmov sa môžu k podanému  rozkladu vyjadriť  do 7 dní odo dňa doručenia predmetného 

upovedomenia.   

Listami č. 1389/2021 z 25.2.2021 a č. 1390/2021 z 25.2.2021 úrad upovedomil 

účastníkov konania, že dňa 23. 2. 2021 bol postúpený rozklad voči rozhodnutiu ÚJD SR 

č. 322/2020 na odvolací orgán.   

Dňa 25. 3. 2021 bolo vydané druhostupňové rozhodnutie UJD SR č. 109/2021 P  zo dňa 

25. 3. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 4. 2021. Týmto rozhodnutím bolo zrušené 

rozhodnutie č. 322/2020 zo dňa 24. 11. 2020 a vec bola vrátená na nové konanie 

prvostupňovému orgánu. 

Listom č. 2698/2021 z 19. 4. 2021 úrad oznámil, že dňom doručenia rozhodnutia ÚJD 

SR č. 109/2021 P zo dňa 25. 3. 2021 na prvostupňové konanie, bolo začaté nové správne 

konanie na zmenu rozhodnutia č. 411/2017 zo 4. 12. 2017 - stavebné povolenie na stavbu 

„BIDSF C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“, ktorá spočíva v zmene 

podmienky č. 5, t. j. zmena termínu dokončenia stavby. Zároveň upozornil účastníkov konania, 

že v určenej lehote majú možnosť uplatniť svoje námietky. V rovnakej lehote sú povinné 

oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko 

k navrhovanej zmene, má sa za to, že s ňou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
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Na úrad neboli doručené žiadne námietky a pretože predpoklady, za ktorých bolo 

stavebné povolenie vydané zostali nezmenené a stanoviská dotknutých orgánov zostávajú 

v platnosti, úrad žiadosti o zmene lehoty dokončenia stavby vyhovel. Lehota na dokončenie 

stavby bola oproti žiadosti JAVYS, a. s., úradom predĺžená do 31. 3. 2022. Dôvodom bola 

časová náročnosť konania po podaní rozkladu. 

Správny poplatok vo výške 10 € (slovom desať eur) bol stanovený podľa sadzobníka 

správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60a písm. i) zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený 

bankovým prevodom. 

 

Poučenie 

 

 

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

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

Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný 

účinok. 
 

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona 

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

v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom záverečného stanoviska MŽP SR 

č. 1775/2015-3.4/hp zo dňa 26. 1. 2015. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných 

dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  
 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 

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

 

 

V Trnave dňa 31. 5. 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 
 
 
 
 

 

Toto rozhodnutie UJD SR č. 155/2021 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.  
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

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

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

na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy 

na www.slovensko.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu 

na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Dátum vyvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

Dátum doručenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

Dátum zvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Účastníci konania: 

1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30, Jaslovské 

Bohunice 

2.                                      osobný údaj 
 

Na vedomie: 

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

36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice 

4. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové  

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

922 07 Veľké Kostoľany  

6. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice  

7. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany   

8. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník  

9. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník      

10. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná  

11. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, p. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice 

12. Združenie obcí ZMO, regiónu JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

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

14. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, OPP, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

15. TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

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

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

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

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

20. TSU Piešťany, š. p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 

21. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

22. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

23. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava 

24. VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava 

25. Ing. Martin Vavrečka, Bezručova čtvrť 679, 987 71 Bojkovice, Česká republika 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Informácia k vyčierneniu rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR č. 76/2021 Vyčiernenie 

osobných údajov bolo vykonané v súlade so Smernicou Úradu jadrového dozoru SR 

č.  S 330 017:20, vyd. 5 o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií v dokumentáciách 

pre sprístupnenie verejnosti a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


