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R O Z H O D N U T I E č. 334 / 2021

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. e) 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

posudzuje
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35946024, DIČ: 2022036599, zapísanú
v OR okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4649/B, so sídlom Jaslovské Bohunice
360, 918 30, Jaslovské Bohunice
8-PLN-018 Havarijný dopravný poriadok – cestná preprava RM
Toto rozhodnutie ruší platnosť rozhodnutia úradu č. 145/2019 zo dňa 13.05.2019
Odôvodnenie
Úrad na základe žiadosti Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (ďalej len
„JAVYS“) č. 2021/08489/5310/Glo, doručenej 25.10.2021, začal dňom 25.10.2021 správne
konanie vo veci posúdenia Havarijného dopravného poriadku - cestná preprava RM (ďalej len
„HDP“).
Na základe preskúmania žiadosti a priloženej dokumentácie úrad v súlade s § 4 ods. 2
písm. e) bod 2 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v
havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov dospel
k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa podmienky
vyžadované atómovým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Aktualizácia HDP bola na úrad doručená vzhľadom k vykonanej zmene organizačnej
štruktúry spoločnosti JAVYS, ktorá bola do predmetnej dokumentácie zapracovaná. Táto
zmena bola úradom schválená rozhodnutím č. 157/2021 vydaným dňa 17.05.2021.
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Aktualizované bolo aj zloženie Organizácie havarijnej odozvy spoločnosti JAVYS (ďalej len
„OHO“), ktoré bolo vykonané na základe záverov z protokolu č. 509/2020 v ktorom
inšpektori odporučili vyjasniť príslušnosť externých pracovníkov k OHO a nájsť spôsoby ich
pravidelného oboznamovania, školenia, ako aj precvičovania platných postupov.
Skontrolované bolo aj zapracovanie podmienky rozhodnutia č. 145/2019, ktorá viazala
vydanie rozhodnutia na preukázanie zabezpečenia Havarijnej výjazdovej skupiny JAVYS
(ďalej len „HVS“) prostriedkami, ktoré HVS zabezpečia právo prednostnej jazdy, prípadne na
zabezpečenie adekvátneho sprievodu s právom prednostnej jazdy. Spoločnosť JAVYS túto
podmienku splnila zabezpečením predmetného povolenia pre využívanie práva prednostnej
jazdy, rovnako ako vybavením vozidla HVS požadovanými technickými prostriedkami.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., doručí na úrad jednu verziu predmetného
Havarijného dopravného poriadku po jeho schválení na Ministerstve dopravy a výstavby SR
v písomnej aj elektronickej forme.
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.
Poučenie
Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať
rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24,
820 07 Bratislava 27 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný
rozklad má odkladný účinok.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
V Bratislave, dňa 22.11.2021

RNDr. Mikuláš Turner
generálny riaditeľ sekcie dozorných činností
a medzinárodných vzťahov

2. strana rozhodnutia úradu č. 334 / 2021

2/2

