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RoZHoDNUTIE č. 290/202l
Urad jadrového dozoru Slovenskej ľepubliky (ďalej len,,úľad"), ako vecne pľíslušnýspľávny

orgán podľa $ 5 a $ 46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v znení
neskoľšíchpľedpisov, podľa $ 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č). 54112004 Z. z. o mierovom využívani
jadrovej eneľgie (atómový zákon) a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
predpisov

schval'uje
pľe.VUJE, a. s. So sídlom vTľnave, okĺuŽná 5, 918 64, Slovenská ľepublika, IČo: 31450474,
DIC:2020392539, zapísaná vobchodnom ľegistľi okľesnéhosúdu Trnava, oddiel Sa, vloŽka
číslo:164lT,

lr

I

realizáciu zmeny dokumentácie systému manažéľstvakvality

MM -

01119 orPľíručkaintegrovaného systému manažérstvaVUJE, a. s.'' a

Po * 04lt5 ,rorganizačná

a funkčná schéma..

Toto ľozhodnutie ľušíplatnosť dokumentu MM-01/18 ,,Pľíľučkaintegľovaného systému manažéľstva
VUJE, a. s." schváleného ľozhodnutím úradu č,,229l2O2I.

odôvodnenie
Uľad na základe Vašej informácie z09. 09' 2O2I zn. I4I27\2O2I začal dňom 09. 09. 2021
spľávne konanie vo veci schválenia rcalizácie zmeny dokumentácie systému manažérstvakvality
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ďržíteľapovolenia týkajúce sa Zmeny funkčných miest z lektoĺov TP vybraných zamestnancov na
do prevádzky.
,,vedeckých vedúcich spúšťanial-oos" v súvislosti s prípľavouna uvedeĺie JZ
Po posúdeníuĺad dospel k záveru, že prediožená dokumentácia spÍňa 'r, pľimeranom ľozsahu
poŽiadavký $ 25 ods. 1 atómového zákona, $ 4 ods. 9, prílohy č, 2 časťC vyhlášky úradu č. 43Il20lI
Z. z. v zĺenívyhláškyúradu č. 10412016 Z. z.
Spľávny poplatok nebol vyľubený, pretoŽe správne konanie vedene podľa atómového zákona
nepodlieĹa poplátťovej povinnosti podľa zákona č. 14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zneni
neskoľšíchpľedpisov.

Na základe uvedených skutočnostíúľadrozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto
ľozhodnutia.

Poučenie
Podľa $ 61 ods. 1 spľávneho poľiadku je moŽné pľoti tomuto rozhodnutiu podat'ľozklad na
Uľad jadľovéhó dozoľu Slovenskej republiky,oh'ĺužná 5,918 64Tmava v lehote 15 dní odo dňa
doľučeniatohto ľozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Toto ľozhodnutie je po vyčerpanípľípustnéhoriadneho opľavnéhopľostľiedku pľeskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku.

V Tmave

ďŤn27 . 9.2021
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generálny ľiaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
Ing.
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