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

Číslo: 5679/2021 v sp. č. UJD SR 2456-2021 
Toto rozhodnude nadJ,b'!iťllO µ M 
právoplatnosť dňav .(/J. ... /J..IJ. ..... :·····:····71 .. 
a vykonateľnosť dna 13 .. t?.1., .. tl..ďí?.ll 7 
7.ápis vykonal IYjr..:.M/.l-N.ť.21/.~J;',f... 
dňa tÍJŠz. t?.1.. ..C#..7- H•-·· 
podpis ~/(Kt.O. ....• 

ROZHODNUTIE č. 250/2021 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 správneho poriadku vo veci podaného rozkladu účastníka konania Mgr.. 

-, ( ďalej len „účastník konania") zo dňa 17. 05. 2021 

rozklad zamieta 

a 

potvrdzuje 

rozhodnutie Úradu jadrového dozoru Slovenskej 
republiky č.104/2021 

zo dňa 08.04.2021, 

ktorým Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR") ako vecne príslušný 
správny orgán podľa§ 5 a§ 46 správneho poriadku - spoločnosti, DMS, s. r. o., IČO: 49436392, so 
sídlom Dukovany č. p. 269, 675 50 Dukovany, Česká republika, spoločnosť zapísaná pod spisovou 
značkou C 12007 na Krajskom súde v Brne, Českej republike, (ďalej len „prepravca"): 

vydal povolenie podľa § 4 ods. 1 písm. d) 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 cestnú prepravu rádioaktívnych 
materiálov v prepravnom zariadení typu 20'ISO kontajner, na dobu do 20. 04. 2024. 

Odôvodnenie: 

Dňa 17. 05 2021 bolo ÚJD SR cez elektronickú schránku doručené podanie účastníka 
konania, ktorým podal rozklad proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 104/2021 (ďalej len „rozklad"). Účastník 
konania v rozklade žiadal, aby odvolací orgán rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 zrušil a vrátil vec 
prvostupňovému orgánu na nové konanie. 

Rozklad bol doručený v zákonnej lehote ustanovenej v § 61 ods. 1 a v súlade s § 57 ods. 2 
správneho poriadku, Dňa 22.06.2021 bol spolu so spisovým materiálom predložený podľa§ 61 ods. 
2 správneho poriadku prvostupňovým orgánom na rozhodnutie predsedníčke. Postúpením spisového 
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materiálu prvostupňovým orgánom bola ukončená prvá fáza odvolacieho konania, v rámci ktorého 
prvostupňový orgán nerozhodol podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku autoremedúrou. 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. 2456-2021 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 06. 07. 2021. 

Informácia o začatí druhostupťíového konania bola zároveň oznámená listom č. 4798/2021 
zo dňa 06.07.2021 účastníkovi konania a listom č. 4798/2021 zo dňa 06.07.2021 prepravcovi. 

Za účelom objektívneho posúdenia skutkového stavu veci, predsedníčka listom č. 4883/2021 
zo dňa 08.07.2021 ustanovila osobitnú rozkladovú komisiu v zmysle§ 61 ods. 2 správneho poriadku, 
ktorej zasadnutie sa uskutočnilo dňa 16. 07. 2021. Výsledkom zasadnutia rozkladovej komisie bolo 
prijatie odporúčania, ako podkladu na rozhodnutie predsedníčky o podanom rozklade. 

Následne bol dňa 19. 07. 2021 v súlade s ustanovením a § 35 ods. 1 písm. e) atómového 
zákona a§ 33 ods. 2 a§ 56 správneho poriadku na úradnej tabuli úradu, elektronickej úradnej tabuli 
umiestnenej na webovom sídle úradu a na CUET-e zverejnený návrh druhostupňového rozhodnutia 
úradu o podanom rozklade účastníka konania (ďalej len „návrh druhostupňového rozhodnutia"). 
Lehota na doručenie pripomienok k návrhu druhostupňového rozhodnutia a podkladom jeho zistenia, 
bola určená v dlžke 7 dní od doručenia návrhu. Návrh bol doručený dňa 22. 07. 2021 prepravcovi a 
dňa 30. 07. 2021 účastníkovi konania. K návrhu bolo doručené dňa 06. 08. 2021 vyjadrenie od 
účastníka konania. 

Dôvody pre nevyhovenie rozkladu a potvrdenie prvostupňového rozhodnutia ÚJD SR č. 
104/2021 podľa§ 59 ods. 2 a 3 správneho poriadku sú nasledovné: 

1. 

1. Predmetom žiadosti prepravcu zo dňa 11.01.2021 zn. DMS-2021-022, na základe ktorej začal 
ÚJD SR dňom 15. 01. 2021 správne konanie, bolo vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych 
materiálov ( ďalej len „RAM") z JE CAORSO v Taliansku do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, 
a.s. ( ďalej len „JA VYS, a.s.") za účelom ich spracovania na linkách nachádzajúcich sa v Bohunickom 
spracovateľskom centre, ktoré je súčasťou JZ Technológie na spracovanie a úpravu RAO (ďalej len 
„ TSÚ RAO") v Jaslovských Bohuniciach a následnú prepravu produktov spracovania cez územie 
Slovinska a Maďarska späť do Talianska. Preprava RAM má byť vykonávaná aj v podmienkach 
výlučného použitia dopravnými prostriedkami vybavenými v súlade s Európskou dohodou o cestnej 
preprave nebezpečných vecí (ADR). RAM určené na spracovanie a produkty spracovania budú 
prepravované v prepravnom zariadení typu 20' ISO kontajner - typ ICC 22Ul, schválenom 
rozhodnutím ÚJD SR č. 90/2018 pre podmienky priemyselnej zásielky typu 2 (PZ-2). 

2. Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. j) atómového zákona na 
prepravu rádioaktívnych materiálov je schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality a plánu 
fyzickej ochrany pre povoľovanú činnosť a posúdenie havarijného dopravného poriadku, 
Dokumentáciu systému manažérstva kvality ÚJD SR v zmysle požiadaviek § 25 ods. 1 atómového 
zákona, § 4 ods. 6 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení 
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vyhlášky č. 104/2016 Z. z. a § 4 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky 105/2016 Z. z. 
, posúdil a schválil rozhodnutím ÚJD SR č. 340/2019. Rozhodnutím ÚJD SR č. 117/2018 bol, 
v súlade s § 7 ods. 5, schválený plán fyzickej oclu·any, ktorým sa zabezpečuje fyzická oclu·ana pri 
cestnej preprave RAO po území Slovenskej republiky podľa dokumentu „Plán zajišténí fyzické 
oclu·any pri preprave nízko a stŕednéaktivního odpadu z JE CAORSO v Itálii do spalovny JA VYS 
Jaslovské Bohunice po území Slovenské republiky (včetne zpétné prepravy zpracovaného RaO)". 
Prepravca, ako plnenie osobitnej požiadavky § 7 ods. 8 atómového zákona na dokument „Havarijný 
dopravný poriadok" (ďalej len „HDP"), predložil dokument „Havarijní rád pro prepravu 
radioaktivních materiálu - ev. č. DMS-HR/JM-SK/2018", ktorý bol úradom posúdený rozhodnutím 
ÚJD SR č. 295/2018 zo dňa 23.10.2018 a schválený Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. 105/2018 zo dľí.a 12. 12. 2018. 

3. Prepravca k žiadosti o prepravu priložil tieto prílohy: 

a) výpis z obchodného registra pre DMS, s. r. o., 

b) výpisy z registra trestov štatutárov, 

c) prepravné inštrnkcie, 

d) Program oclu·any zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, 

e) Doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku na prepravu nebezpečných vecí, 

f) Potvrdenie o spôsobilosti všetkých vozidiel na prepravu podľa ADR. 

4. Vydanie povolenia ÚJD SR č. 104/2021 bolo viazané na splnenie povinností, ktoré vyplývajú 
Slovenskej republike zo zákona č. 408/2008 Z. z. ktorým sa mení a doplňa zákon č. 541/2004 Z. z. o 
mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého podmienkou povolenia medzinárodnej prepravy 
rádioaktívnych materiálov a tými je obdržanie súhlasov dotknutých orgánov krajín, cez územie 
ktorých sa preprava bude realizovať. V súlade so zákonom č. 408/2008 Z. z., ktorým bola 
v Slovenskej republike transponovaná Smernica Rady č. 2006/117 /Euratom o dozore a kontrole pri 
preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, boli listom č. 2020/4070 zo dňa 28. 
05. 2020 na ÚJD SR zaslané štandardné dokumenty oddiel A-1, A-2 a A-3 príslušným orgánom 
dozoru krajiny pôvodu (Taliansko). Dňa 22. 06. 2020 zaslal ÚJD SR listom č. 4179/2020 kladné 
stanovisko príslušnému orgánu krajiny pôvodu vo fo1111e vyplneného formulára štandardného 
dokumentu oddiel A-3 - schválenie zásielky RAO dotknutými príslušnými orgámni. Týmto 
dokumentom ÚJD SR v zmysle požiadaviek§ 16 atómového zákona schválil medzinárodnú prepravu 
RAO z Talianska v súlade so žiadosťou ( oddiel A-1) bez udelenia podmienok. Platnosť povolenia 
bola obmedzená v súlade s § 15 ods. 1 O atómového zákona. 

5. Prepravca disponuje povolením Útvaru vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky na prepravu RAM cestnou a železničnou dopravou po komunikáciách 
v Slovenskej republiky vydanom 05.09.2019 s neobmedzenou platnosťou. 

6. Pred vydaním rozhodnutia Ú JD SR č. 104/2021 o žiadosti prepravcu, získal Odbor 
rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení ÚJD SR aj stanovisko Odbornjadrových 
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materiálov ÚJD SR, Odboru systémov, komponentov a stavebných konštrukcií ÚJD SR a odboru 
havarijného plánovania a informatiky ÚJD SR. Tieto odborné útvary ÚJD SR posúdili predmetnú 
žiadosť kladne nevidiac prekážku, kvôli ktorej by nemal ÚJD SR žiadosti prepravcu vyhovieť. 

7. ÚJD SR považuje osobitné podmienky § 7 ods. 4, 5 a 8 atómového zákona na vydanie 
povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. j) atómového zákona na prepravu rádioaktívnych materiálov, 
v tomto prípade na cestnú prepravu RAO z JE CAORSO do JA VYS Jaslovské Bohunice na územie 
Slovenskej republiky, ako aj požiadavky prílohy č. 2 časť A atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR 
č. 57 /2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych 
materiálov v znení vyhlášky 105/2016 Z. z., za splnené. 

8. Účastník konania podal rozklad voči rozhodnutiu o preprave a vo svojom odvolaní navrhuje 

rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 zrušiť a konanie vrátiť na prvý stupeň. 

9. Rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 je rozhodnutím o povolení na prepravu podľa§ 5 ods. 3 
písm. j) atómového zákona a nie je rozhodnutím o dovoze podľa § 5 ods. 3 písm. h) atómového 
zákona ani rozhodnutím o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 
podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona. Druhostupňový správny orgán vyhodnotil odvolanie 
účastníka konania za neodôvodnené v zmysle vyššie uvedených objektívnych skutočností (splnenie 
legislatívnych predpokladov vydania povolenia), ako aj z dôvodu neadresnosti petitu účastníka 
konania. 

1 O. Vyjadrenie účastníka konania: Účastník uviedol, že listom zo difo 20. OJ. 2020 žiadal, aby mu 
bolo priznané postavenie účastníka konania vo všetkych konaniach vedených ÚJD SR, ktoré sa týkajú 
dovozu rádioaktívnych odpadov (ďalej len ,, RAO ") pochádzajúcich zo zahraničia (t.j. nie z územia 
Slovenskej republiky) do jadrovej lokality Bohunice, alebo spracovania RAO pochádzajúcich zo 
zahraničia v jadrovej lokalite Bohunice. Účastník konania vyjadril presvedčenie, že jeho záujmy na 
ochrane životného prostredia v okoli obce Žlkovce, kde žije, sú navrhovanými činnosťami a ich 
prevádzkovaním priamo dotknuté. 

11. Správny orgán účastníka konania zo správneho konania nevylúčil osobitným rozhodnutím 
a považoval ho za účastníka konania. Toto postavenie mu priznal v zmysle § 14 ods. 1 druhá veta 
správneho poriadku „Účastníkom konania je ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich 
právach, právom chránených záujmoch, alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým 
sa preukáže opak". 

12. Účastník konania ďalej uviedol časť vysledkov rozhodovacich procesov Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a vyvodil, že Rozhodnutie (104/2021) môže byť v nesúlade 
s§ 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď; Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť 
v súlade s právoplatným rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní a v záverečnom stanovisku 
a s článkom 27 ods. iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretym palivom 
a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom citujúc pôvodne v anglickom jazyku: ,, zmluvná 
strana, ktorá je štátom určenia, súhlasí s cezhraničným pohybom iba vtedy, ak má administratívnu a 
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technickú kapacitu a dozornú štruktúru potrebné na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s 
rádioaktívnymi odpadmi, a to spôsobom, aký je v súlade s týmto dohovorom." 

13. Správny orgán upovedomuje účastníka konania, že v tomto správnom konaní ide o povolenie 
na prepravu rádioaktívnych materiálov a na túto činnosť sa nevzťahuje povinnosť vykonať posúdenie 
vplyvov na životné prostredie a to ani podľa prílohy 8 časť 2 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ani podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v platnom znení a ani 
podľa Prílohy I. Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a 
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuského dohovoru), 
publikovaného v Zbierke zákonov oznámením pod č. 43/2006. 

14. ÚJD SR listom zo dľí.a 25.05.2021 pod č. 3757/2021 upovedomil prepravcu o podaní rozkladu 
podľa § 56 správneho poriadku, zaslal mu kópiu rozkladu po odstránení osobných údajov, pričom 
určil lehotu 7 dní odo dľí.a doručenia predmetného upovedomenia na vyjadrenie sa k rozkladu. 
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu prvostupľí.ový orgán doručil doporučenou 
poštou účastníkovi a prepravcovi. 

15. V určenej lehote sa k rozkladu vyjadril prepravca listom č: DMS- 2021-296 zo dňa 08. 06. 
2021, ktorý bol zaregistrovaný pod č. č. 4157/2021 (ďalej len „vyjadrenie prepravcu"). Vo svojom 
vyjadrení prepravca k rozkladu uviedol, že sa domnieva, že jeho žiadosť splnila všetky podmienky 
kladené atómovým zákonom v § 6, 7 a 15, rovnako ako aj priložená dokumentácia v zmysle jeho 
prílohy 2 bod A. Ďalej prepravca konštatuje, že žiadosť bola podaná riadne a včas s dostatočnou 
časovou rezervou a konanie nebolo prerušené. Podaný rozklad považuje za zmätočný, keďže spája 
povolenie na prepravu s inými povoleniami na dovoz, resp. na spracovanie RAO, ktoré sú osobitnými 
povoleniami. Takisto prepravca uvádza, že preprava RAO v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nepredstavuje navrhovanú činnosť, pre ktorú by bolo nutné realizovať proces 
posúdenia vplyvov na životné prostredie. V zmysle vyššie uvedeného navrhuje, aby druhostupňový 
orgán podaný rozklad zamietol a vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 v plnom rozsahu potvrdil. 

16. Druhostupľí.ový orgán sa stotožnil s úvahou prvostupňového orgánu uvedenou v odôvodnení 
rozhodnutia ÚJD SR č. 104/2021. Druhostupľíový orgán na základe preskúmania rozkladu 
vyhodnotil, že účastník konania neuviedol v rozklade žiadne nové skutočnosti. Druhostupňový orgán 
preskúmal, či prvostupňový správny orgán postupoval podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho 
poriadku a umožnil účastníkom konania vyjadriť sa alebo dať doplnenia k návrhu rozhodnutia 
v predmetnej veci v rámci vykonania procesného úkonu orgánu prvého stupľí.a oboznámiť sa 
s podkladmi, na základe ktorých bola založená úvaha správneho orgánu. Prvostupľí.ový orgán d1fa 30. 
03. 2021 zverejnil návrh rozhodnutia a vyzval účastníkov konania, aby sa k nemu do dľí.a 06.04.2021 
vyjadrili. Druhostupľí.ový orgán dospel k záveru, že prvostupňový orgán si náležite splnil zákonné 
povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov tým, že zverejnil návrh rozhodnutia 
verejnou vyhláškou a požiadal účastníkov o ich vyjadrenie k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho 
poriadku. V stanovenej lehote sa k návrhu rozhodnutia nik nevyjadril a preto prvostupľí.ový správny 
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orgán vydal dňa 08. 04. 2021 rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021. Predsedníčka skonštatovala, že 
postup prvostupľí.ového orgánu bol v tomto ohľade správny. 

II. 

17. Rozkladová komisia v súlade s § 59 ods. 2 správneho poriadku odporučila nevyhovieť 
rozkladu účastníka konania a zároveň potvrdiť prvostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021. 
Úvaha rozkladovej komisie bola založená na skutočnosti, že v správnom konaní ide o povolenie na 
prepravu rádioaktívnych materiálov a nie na dovoz rádioaktívnych materiálov a že účastník vstúpil 
do konania podaním rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu. Nakoľko preprava rádioaktívneho 
materiálu nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nevyplynulo mu postavenie účastníka konania ani z tohto zákona. Rozkladová komisia uviedla, že 
z vecno-technického hľadiska účastník konania 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 nevrátiť prvostupňovému orgánu na nové konanie 
a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 vo veci. 

18. 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. 

19. Po zhodnotení priebehu prvostupňového správneho konania a predloženej dokumentácie sa 
nenašiel konkrétny údaj, ktorý by účastník konania v rozklade napadol, preto nie je možné 
konštatovať procesnoprávne ani hmotnoprávne pochybenie pri úvahe prvostupňového správneho 
orgánu. ÚJD SR aj predsedníčka 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 ÚJD SR možnosť viazať svoje rozhodnutia na splnenie určitých podmienok. Predsedníčka, po 
preskúmaní spisového materiálu, dospela k záveru, že prepravca predložením dokumentácie splnil 
požiadavky na vydanie súhlasu podľa § 4 ods. 1 písm. d) atómového zákona v rozsahu uvedenom vo 
výrokovej časti rozhodnutia ÚJD SR č. 104/2021. 

20. Návrh druhostupňového rozhodnutia bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 
umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR a 11.a CUET dňa 19. 07. 2021 a bol zaslaný v rovnaký deň 
účastníkom konania listinne. Účastníci konania boli vyzvaní, aby sa, podľa § 33 ods. 2 správneho 
poriadku, vyjadrili k podkladom rozhodnutia v lehote 7 dní od doručenia návrhu. Návrh bol doručený 
dňa 22.07.2021 prepravcovi a dňa 30.07.2021 účastníkovi konania. 
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21. K návrhu bolo doručené dňa 06. 08. 2021 nasledujúce vyjadrenie od účastníka konania: 
„Podaný rozklad nevychádzal z toho, že by pre predmetnú cestnú prepravu rádioaktívnych materiálov 
z JE Caorso malo byť vykonané zisťovacie konanie resp. posudzovanie vplyvov v zmysle zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o posudzovaní vplyvov"). Odôvodnenie rozkladu 
bolo založené na vyjadrení A1ŽP SR, že "súčasné spracovávanie, resp. spaľovanie zahraničného RAO 
je v nesúlade so záverečnym stanoviskom č. 2276/2014-3.4/hp zo difo 14. 11. 2014 ", ktoré je dodnes 
v platnosti. Článok 27 odsek iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretytn palivom 
a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom vyžaduje, aby cezhraničny pohyb RAO (za 
účelom jeho spracovania) bol povolený len vtedy, ak v cieľovej krajine existuje technologická 
kapacita pre nakladanie s týmto RAO (spracovanie tohto RAO). TSÚ RAO predstavuje technologickú 
kapacitu pre spracovanie slovenského RAO. Avšak s ohľadom na citované vyjadrenie MŽP SR sme 
toho názoru, že v rámci TSÚ RAO nie je k dispozícii technologická kapacita, ktorá by umožňovala 
spracovávanie zahraničného RAO, t.j. aj RAO z JE Caorso, v súlade s platnym záverečným 
stanoviskom č. 2276/2014-3.4/hp. Rozklad bol založeny na podozrení, že, z dôvodu uvedeného (t.j. 
otázka existencie potrebnej technologickej kapacity pre spracovanie zahraničného RAO v zmysle de 
iure), Rozhodnutie môže byť v nesúlade s článkom 27 odsek iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti 
nakladania s vyhoretym palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. " 

22. Predsedníčka k vyjadreniu účastníka konania zaujala nasledujúce stanovisko: 

Vydané prvostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 104/2021 je rozhodnutím o povolení prepravy RAM 
a nie je povolením na dovoz RAM. Dovoz RAM je realizovaný na základe osobitných povolení. Na 
spracovanie RAM musí spracovateľ deklarovať ÚJD SR disponibilnú kapacitu. Spôsobilosť na 
spracovávanie RAM je overená dokumentom „Limity a podmienky", vydaného pre jadrové 
zariadenie a schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 498/2010. Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky ( ďalej len „MŽP SR") sa vyjadrilo vo svojom rozhodnutí č. 2764/2019-1. 7 /z.g. 
R zo dňa 22. 02. 2019 vydanom v zisťovacom konaní na zmenu vykonávanej činnosti Optimalizácia 
kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO navrhovateľa JA VYS, a.s., že zmena sa nebude posudzovať a musia 
byť dodržané nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej 
činnosti na životné prostredie: ,, .... Nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný rádioaktívny 
odpad na novom spaľovacom zariadení a minimálne počas 1 roku od uvedenia nového zariadenia na 
spaľovanie RAO do prevádzky zabezpečiť prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa, bolo 
v prevádzke len jedno spaľovacie zariadenie .... " Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2276/2014-3.4/hp 
zo dňa 14. 11. 2014, ktoré uvádza účastník konania, nevylúčilo explicitne spracovanie zahraničných 
RAM, rovnako ani nasledujúce vyjadrenie MŽP SR2764/2019-1.7/z.g.- R zo dňa 22. 02. 2019 a ani 
Záverečné stanovisko MŽP SR č. 41 7 /2021-1. 7 /zg. zo dňa 24. 3. 2021, ktoré ešte nie je v platnosti. 
Spracovanie RAM spoločnosťou JA VYS, a.s. sa realizuje na základe zmlúv uzavretých spoločnosťou 
JA VYS, a.s. a talianskou stranou. Spoločnosť JA VYS, a.s. je akciovou spoločnosťou v 100% 
vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že technologická kapacita spracovateľa je ÚJD SR 
vopred overená, jeho činnosť spÍľí.a Limity a Podmienky posúdené podľa § 4 ods. 2 písm. a) body 8. 
a 9. a Prílohy č. 1 ako aj podľa § 14 vyhlášky ÚJD SR 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. Limity a Podmienky pre toto jadrové 
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zariadenie boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR. MŽP SR činnosť spracovateľa monitoruje 
a nerozparuje. Skutočnosti namietané účastníkom konania nie sú predmetom tohto konania, avšak 
predsedníčka sa k nim napriek tomu vyjadruje. Predmetom tohto konania je žiadosť prepravcu 
o prepravu RAM, ktorý si svoje zákonné povinnosti splnil. Preto sa rozkladu účastníka konania 
nevyhovuje. 

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 23.08.2021 

Ing. Marta Žiakova, CSc. 
predsedníčka. 

Doručuje sa: 
1. DMS, s. r. o., Dukovai~y č. p. 269, 675 50 Dukovany, Česká republika 
2. Mgr.~ 
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