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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.  7 6 / 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., Jaslovské Bohunice 360, 919 30, IČO: 35 946 024, 

zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 4649/B (ďalej len 

„stavebník“) a podľa § 55, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

Zmena dokončenej stavby: IPR I00TMVD 20001 „Dobudovanie skladovacích kapacít 

VJP“ – I. etapa, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 701/46 a 701/87 – zastavané plochy 

a nádvoria, v k. ú. Bohunice, obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava, parc. č. 1370/01 – 

zastavená plocha a nádvorie, v k. ú. Veľké Kostoľany, obec Veľké Kostoľany, okres 

Piešťany, LV č. 1092 a LV č. 2853 v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., 

Jaslovské Bohunice, sa v zmysle § 55 a § 66 stavebného zákona  

 

 

p o v o ľ u j e. 

 

 

 Účelom projektu je dobudovanie existujúcej skladovacej kapacity vyhoretého 

jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice v I. etape o minimálne 10 100 ks palivových 

kaziet VJP a vyriešenie prepojenia existujúceho SO 840M (medzisklad vyhoretého paliva) 

s pristavovanými objektami  SO840M/C (transportný koridor) a SO 840M/D (spojovací 

koridor), ktoré budú pričlenené k existujúcemu objektu SO 840M, budú tvoriť prístavbu 

objektu SO 840M. 

V súčasnosti je skladovanie VJP zabezpečené v jadrovom zariadení Medzisklad 

vyhoretého jadrového paliva (JZ MSVP) tzv. „mokrým spôsobom skladovania“ 

v skladovacích bazénoch. Rozšírenie skladovacích kapacít je navrhnuté a bude realizované 

„suchým spôsobom skladovania“ so stavebným prepojením na budovu JZ MSVP SO 840M 

s použitím skladovacích obalových súborov VJP umiestnených do podzemných 

železobetónových skladovacích boxov dobudovaného suchého medziskladu VJP. V jednom 

OS (obalovom súbore) bude možné umiestniť maximálne 85 ks palivových kaziet. 
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Príprava hlavného staveniska pre začatie prístavby objektu SO 841M bola naprojektovaná 

v rámci samostatného projektu pre realizáciu „Prekládok inžinierskych sietí“, arch. číslo 

5100417/PD/PSP/PIS/00/01. Časť prekládok (SO 840M/B  – Dusíková stanica pri MSVP 

a SO 401M:V1 Potrubné kanály – MSVP) bola zrealizovaná v roku 2018. Zostávajúce 

prekládky (SO 840M/A  Kompresorová stanica pri MSVP, SO 360M:V1 Kanalizácia 

dažďová MSVP, SO 372M:V1 Požiarny vodovod – MSVP) sú podmienené úpravami 

oplotenia AKOBOJE a budú zrealizované až v roku 2021. Súčasťou dokumentácie je aj 

rekonštrukcia existujúcej železničnej vlečky MSVP, SO 670M:V1. 

Realizácia dostavby bude prebiehať v 3 fázach : 

1. fáza – výstavba nových stavebných objektov SO 841M, 840M/C a 840M/D – v trvaní 14 

mesiacov 

2. fáza – inštalácia technologických zariadení – v trvaní 6 mesiacov 

3. fáza – skúšanie a uvádzanie do prevádzky – v trvaní 6 mesiacov 

Celková lehota výstavby je plánovaná na 114 týždňov.  

 

Predmetom tohto projektu je návrh nových, alebo úprava existujúcich stavebných objektov. 

Nové stavebné objekty 

• Stavba SO 841M      - Suchý medzisklad vyhoretého jadrového paliva 

• Stavba SO 841M/A  - Héliová stanica pri MSVP 

• Stavba SO 840 M/C - Transportný koridor bude pričlenený k objektu SO 840M 

• Stavba SO 840 M/D - Spojovací koridor bude pričlenený k objektu SO 840M 

Úpravy v existujúcich stavebných a inžinierskych objektoch 

• Stavebné úpravy v SO 840M – Medzisklad vyhoretého paliva 

Úpravy na inžinierskych stavebných objektoch 

• SO 350M:V1 - Ryhy a kanály silových káblov 

• SO 360M:V1 - Kanalizácia dažďová V1 

• SO 361M:V1 - Kanalizácia splašková V1 

• SO 371M:V1 - Pitný vodovod  V1 

• SO 372M:V1 - Požiarny a úžitkový vodovod V1 

• SO 401M:V1 - Potrubné kanály MSVP 

• SO 670M:V1 - Vnútorná vlečka  MSVP 

• SO 690M:V1 - Vnútorné cesty vrátane dvorov a nádvorí V1 

• SO 942P:V1  -  Bezpečnostné oplotenie 

 

Prevádzkové súbory: 

Výrobné (prevádzkové) zariadenia  

PS/DPS Názov časti 

PS  Suchý medzisklad VJP 

DPS  Časť Transportné zariadenia 

DPS  Časť Zdvíhacie zariadenia 

DPS  Časť Manipulačné zariadenia 

DPS  Časť Technologické zariadenia  

DPS  Časť Transportné a skladovacie kontajnery 

DPS  Časť Rozvod prevádzkových médií 

DPS  Časť Oprava a údržba kontajnerov 

Systém riadenia technologických procesov 

PS   Suchý medzisklad VJP 

DPS  Časť SKR TPS  

DPS  Časť Špeciálne monitorovanie 

DPS  Časť SKR technologických procesov 

DPS  Časť Priemyselná televízia 
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DPS  Časť SKR radiačná kontrola suchého medziskladu VJP 

PS  Hlavné elektrické napájanie pre vyraďovanie JE V-1 

DPS    SKR elektrické napájania pre vyraďovanie V-1 

Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS   Suchý medzisklad VJP 

DPS Časť Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu 

DPS RTU /(Remote Terminal Unit) programovateľný logický automat/ 

PS  Elektrotechnické zariadenie a SKR 

DPS  Centrálne elektrotechnické zariadenie 

PS  Vonkajšia rozvodňa a vonkajšie transformátory 

DPS  Rekonštrukcia ovládania, signalizácie, ochrán a merania 

PS  Zariadenie rozvodne 6 kV 

DPS  Zariadenie rozvodne 6 kV – časť silnoprúd 

DPS  Zariadenie rozvodne 6 kV - riadiaci a infor. systém 

PS  Hlavné elektrické napájanie pre vyraďovanie JE V-1 

DPS Rozvodňa 6 kV 

Prevádzkové potrubie 

PS   Vonkajšie spojovacie potrubie 

DPS     Potrubie chladiacej vody, pary vzduchu 

Vzduchotechnické zariadenia 

PS   Vzduchotechnika 

DPS  Vzduchotechnické zariadenie - strojná časť 

 

Architektonické riešenie vychádza z požiadaviek na jednotnú koncepciu existujúceho areálu 

JAVYS a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice a požiadaviek technológie. Vedľa existujúceho 

mokrého medziskladu vyhoretého paliva (MSVP) bude umiestnený nový suchý MSVP 

SO 841M.  

SO 841M  SUCHÝ MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA 

Navrhovaný SO 841M bude prepojený s existujúcim SO 840M transportným koridorom 

SO 840M/C a spojovacím koridorom SO 840M/D. SO 841M je navrhnutý v tvare obdĺžnika, 

rozmerov 36,12 x 63,64 m. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci, dvojpodlažný, 

napojený na inžinierske siete v rámci areálu JE V1. Príjazdová komunikácia k medziskladu 

bude nadväzovať na vnútroobjektovú komunikáciu. 

Suchý medzisklad VJP je navrhnutý v dvoch výškových úrovniach. V suteréne sú navrhnuté 

priestory skladovania OS (obalový súbor). I. nadzemné podlažie tvorí manipulačná hala. 

V tejto časti sa uvažuje s vykládkou TK+OS (tieniaci kontajner + obalový súbor), ich 

manipuláciou a drobnými údržbárskymi a opravárenskými prácami. V krajnej časti haly 

medzi osami „2-3“ bude vyčlenený priestor pre uloženie manipulačného mostu, tieniacich 

kontajnerov a obalových súborov. V rade „A“ sú na kóte ±0,000 m navrhnuté únikové dvere 

s rozmermi 900 x 2 175 mm a prejazdná rolovacia brána s rozmermi 5 500 x 5 900 mm 

vyúsťujúca do exteriérovej časti. Presvetlenie suchého medziskladu je zabezpečené dvomi 

radami presvetľovacích pásov z polykarbonátových platní vo výškových úrovniach +9,200 

a +12,200 m. Objekt SO 841M je v osi „1“ prepojený objektom SO 840M/C prejazdnou 

rolovacou bránou s rozmermi 5 500 x 5 900 mm. V osi „1“ sú situované aj vstupy do skladu 

RaO a ZRaM (rádioaktívny odpad a zachytený rádioaktívny materiál) a spojovacej chodby 

v SO 840M/C. 

Nosnú konštrukciu I. prízemného podlažia tvorí masívna železobetónová konštrukcia 

pozostávajúca zo železobetónovej základovej dosky hrúbky 1,2 m stien a stropu o hrúbke 

1,0 m. V stropnej doske sú navrhnuté otvory pre zavážanie skladovacích obalových súborov 

VJP do skladovacej časti objektu.  
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Nosnú konštrukciu I. nadzemného podlažia tvoria železobetónové stĺpy rozmerov 

600 x 2 000 mm po výškovú kótu +9,000 m. Od kóty +9,000 m tvorí nosnú konštrukciu 

oceľový stĺpový nosný systém tvorený oceľovými rámami z HEB. Strešný oceľový rám 

so sklonom 8° a výšky 1,3 m tvoria tuhé zvárané profily. V osiach „1“ a „11“ sú navrhnuté 

nosné oceľové stĺpy HEA osovo usporiadané v prevažnej miere po á = 5,9 m. Celá oceľová 

konštrukcia bude stužená stenovým a strešným zavetrovaním z oceľových profilov. 

Na takto vytvorenú konštrukciu bude osadený strešný plášť a obvodový plášť. Strešný plášť 

bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov Lindab s výplňou z minerálnej vlny 

hrúbky 160 mm. Obvodový plášť bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov 

Lindab s výplňou z minerálnej vlny hrúbky 120 mm. Odvodnenie strechy bude zabezpečené 

pomocou vonkajších žľabov napojených na dažďové zvody.   

SO 840M  MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA – stavebné úpravy 

V SO 840M (transportný koridor) bude demontovaná vstupná brána z dôvodu vytvorenia 

transportného prepojenia z existujúceho mokrého medziskladu do navrhovaného SO 841M 

(suchý medzisklad vyhoreného jadrového paliva). Na schodisku bude vytvorený únikový 

východ zriadením exteriérových dverí vo fasáde pri rade „B“. Existujúce oceľové dvere 

v rade „B“ pričlenené k schodisku, ktoré doposiaľ tvorili únikový východ z objektu budú 

ponechané a budú tvoriť prepoj s novým pristavovaným objektom SO 840M/D. 

V rámci stavebných úprav na  SO 840M bude potrebné vykonať nasledovné búracie práce: 

1. zvody (drôty) bleskozvodu bude potrebné na SO 840M, vrátane ochranného uholníka, 

meracej svorky a držiakov ochranného uholníka, kotvené do obvodového plášťa preložiť 

v mieste uvažovanej stavby, 

2. existujúci ochranný kôš na SO 840M, ktorý je súčasťou rebríka sa skráti na požadovanú 

dĺžku nad navrhovaný objekt po výškovo kótu  +6,850 m, 

3. existujúci oceľový rebrík na so 840M sa skráti na požadovanú dĺžku nad navrhovaný 

objekt po výškovú kótu +4,200 m, vrátane odstránenia kotevných prvkov, 

4. odstránenie existujúcich kotevných platní rebríka na SO 840M, 

5. odstránenie existujúceho obkladu sokla z kabrincov vrátane cementovej lepiacej malty 

v SO 840M, 

6. odstránenie existujúceho náteru siporexových panelov v objekte SO 840M, vrátane 

výplne škár z mikroporéznej gumy, ktoré sú uzavreté pružným tmelom, 

7. vybúranie existujúceho asfaltového chodníka, 

8. vybúranie existujúcej asfaltovej vnútroareálovej komunikácie, 

9. vybúranie existujúceho odkvapového chodníka z betónových kociek rozmerov  

500 x 500 x 100 mm, voľne položených na zemné teleso, 

10. vybúranie otvoru rozmerov 1 000 x 2 225 mm v existujúcom obvodovom plášti 

zo siporexových panelov pri rade „B“, 

11. odstránenie časti existujúcej copilitovej steny v osi „12“ od kóty +1,10 m po kótu 

+3,99 m, 

12. domurovanie otvoru vzniknutého vybúraním copilitovej steny rozmerov  

1 850 x 2 890 x 300 mm, 

13. repasia existujúcich oceľových dverí vrátane zárubne situovaných v rade „B“. 

Ďalej bude potrebné vykonať v SO 840M búracie práce súvisiace s rekonštrukciou 

existujúcich VZT systémov P-6, O-6, P-4 a O-4 podľa požiadaviek technickej dokumentácie.  

SO 841M/A  HÉLOVÁ STANICA PRI MSVP 

Nová héliová stanica bude slúžiť na dopĺňanie OS uskladnených v podzemných priestoroch 

SO 841M héliom. Dispozícia bude riešená tak, aby boli zaistené optimálne technologické 

väzby pri rozmiestnení technologických zariadení a ich pripojení.  

Zvislý nosný systém nadzemnej časti objektu je navrhnutý ako oceľový skelet zo stĺpmi 

osadenými v osových vzdialenostiach 1,60 m a 2,90 m kotvenými do základových 

konštrukcií. Nosné obvodové stĺpy sú navrhnuté z oceľových profilov SHS.  
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Nosná konštrukcia strechy bude vytvorená z oceľových väzníkov so sklonom 11,75 % 

realizovaných z oceľových profilov SHS. Celá konštrukcia bude zavetrovaná opláštením 

trapézovými plechmi. Opláštenie bude riešené z trapézového plechu. Strešný plášť bude 

vytvorený taktiež z trapézového plechu. Stanica bude založená na základovej doske z betónu 

C20/25. 

SO 840M/C  TRANSPORTNÝ KORIDOR 

Transportný koridor SO 840M/C, ktorý bude prístavbou objektu SO 840M bude slúžiť 

na prepravu TK+OS z existujúceho SO 840M do skladovacej časti nachádzajúcej 

sa v suterénnych priestoroch navrhovaného objektu SO 841M. Pre prepravu TK+OS sa 

uvažuje SPMT (Modulárny transportér s vlastným pohonom) s navádzaním indukčnými 

káblami pomocou AGV. Dĺžka transportného koridoru je 83,17 m a šírka 6,22 – 8,01 m. 

S objektom SO 840M bude SO840M/C prepojený otvorom do vlečkového koridoru 

a so SO 841M bude prepojený prejazdnou rolovacou bránou s rozmermi 5 500 x 5 900 mm. 

V rade „N“, medzi osami „2-3“ je navrhnutá prejazdná rolovacia brána rozmerov 

6 000 x 5 900 mm vyúsťujúca do exteriérovej časti.  

V tejto časti je súčasťou podlahy samostatný stavebný objekt SO670M:V1 Vnútorná vlečka - 

MSVP. Vlečka je ohraničená vzdialenosťou 3,0 m od osi koľaje na každú stranu. Príjazdová 

komunikácia v rade „N“ zaúsťujúca do transportného koridoru bude nadväzovať 

na vnútroobjektovú komunikáciu. 

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá z priečnych oceľových rámov. Samotné nosné stĺpy 

budú z oceľových profilov HEA. Nosná konštrukcia strechy bude vytvorená z oceľových 

profilov HEA so sklonom 8,0 %. Celá konštrukcia bude zavetrovaná oceľovým zavetrovaním, 

toto zavetrovanie bude realizované v stenách aj v strešnej rovine.   

Na takto vytvorenú konštrukciu bude osadený strešný plášť a obvodový plášť. Strešný plášť 

bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov Lindab s výplňou z minerálnej vlny 

hrúbky 160 mm. Obvodový plášť bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov 

Lindab s výplňou z minerálnej vlny hrúbky 120 mm. Odvodnenie strechy bude riešené 

pomocou vonkajšieho žľabu napojeného na dažďové zvody. Sondy pre monitorovanie 

podzemných vôd (5 ks) budú ponechané na pôvodných pozíciách a budú zabudované 

v stavbe. 

SO 840M/D  SPOJOVACÍ KORIDOR 

Spojovací koridor SO 840M/D, ktorý bude prístavbou objektu SO 840M je nepravidelného 

tvaru, rozmerov 18,55 x 35,81 m. Bude slúžiť pre obsluhu, resp. pre personál a presun 

materiálu. Súčasťou spojovacieho koridoru sú 2 trafostatnice, elektrorozvodňa, miestnosť 

merania, dielňa pre opravu a údržbu, sklad JM (RaO a ZRaM), miestnosť obsluhy, umyváreň 

a WC. Spojovací koridor bude okrem trafostanice zaradený do kontrolovaného pásma. Vstup 

do objektu bude cez hygienickú slučku situovanú v existujúcom mokrom MSVP. Medzi 

radami „A-B“ v osi „13.3“ sú navrhnuté únikové dvere. Spojovací koridor bude presvetlený 

v osi „13.4“ oknami rozmerov 1 000 x 1 450 mm. Trafostanice budú prístupné z exteriérovej 

časti dvojicou dvojkrídlových dvier. V trafostaniciach sú navrhnuté dva suché transformátory 

o výkone 630 kVA. V sklade JM (RaO a ZraM) budú uskladnené jadrové materiály 

a neutrónové žiariče (PuBe), pre ktoré bude vytvorený samostatný odtienený priestor. Vstup 

do skladu je zabezpečený dvojkrídlovými dverami s olovenou medzivýplňou rozmerov 

1 800 x 2 400 mm. Dvere sú situované pri osi „18“, medzi radami „I-J“, prístupné 

z manipulačnej haly SO 841M. Objekt SO 840M/D je prepojený pri osi „18“ s objektom 

SO 841M dvojkrídlovými dverami rozmerov 1 320 x 2 010 mm, ktoré sú súčasťou objektu 

SO 841M. 

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá z oceľových rámov. Samotné nosné stĺpy budú 

z profilov HEA osovo usporiadané v prevažnej miere po á = 5,1 m. Nosná konštrukcia strechy 

bude vytvorená z  profilov HEA so sklonom 8,0 %. Celá konštrukcia bude zavetrovaná 

oceľovým zavetrovaním, zavetrovanie je navrhnuté v stenách aj v strešnej rovine.  
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Na takto vytvorenú konštrukciu bude osadený strešný plášť a obvodový plášť. Strešný plášť 

bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov Lindab s výplňou z minerálnej vlny 

hrúbky 160 mm. Obvodový plášť bude vytvorený zo sendvičových protipožiarnych panelov 

Lindab s výplňou z minerálnej vlny hrúbky 120 mm. Odvodnenie strechy bude pomocou 

vonkajšieho žľabu napojeného na dažďové zvody.  

Deliace steny a strop v sklade jadrového materiálu (RaO a ZraM) budú zo železobetónu 

hrúbky 200 mm. V ostatných miestnostiach budú deliace steny železobetónové hrúbky 

150 mm. Sonda pre monitorovanie podzemných vôd bude ponechaná na pôvodnej pozícii 

a bude zabudovaná v stavbe. 

Výtvarné riešenie vychádza z požiadavky na jednotnú koncepciu existujúceho areálu 

JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice. Farebné riešenie navrhovaného stavebného 

objektu bude rešpektovať farebné riešenie existujúcich objektov a konštrukcií, ktoré je 

predpísané v internom predpise 8-INŠ-040 – Označenie a farebné riešenie stavebných 

objektov. Ďalej bude výtvarné riešenie rešpektovať požiadavku z hľadiska bezpečnosti 

(bezpečnostné značenie brán atď.). 

Funkčné riešenie stavby vychádza z požiadavky prevádzkovateľa na umiestnenie 

pristavovaných objektov SO 840M/C (Transportný koridor) a SO 840M/D (Spojovací 

koridor) s ohľadom na prevádzku SO 840M. 

Počas doby vykonávania stavebných prác budú rešpektované požiadavky na zaistenie 

prevádzky SO 840M s ohľadom na limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP. 

Počas doby vykonávania stavebných prác budú rešpektované požiadavky na zaistenie 

prevádzky systému FO. 

Pred začatím výstavby SO 840M/C a SO 840M/D je nutné odstrániť časť oplotenia 

AKOBOJE SO 840M na južnej strane a dobudovať oplotenie okolo nového SO 841M. 

Rekonštrukcia oplotenia AKOBOJE je riešená samostatným projektom pre systém fyzickej 

ochrany. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu možno uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom 

 v stavebnom konaní. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce 

sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb 

na stavenisku. 

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, Vyhlášky MŽP SR 

č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby a príslušné 

technické normy. 

4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami 

podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby 

s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník. 

5. Stavba bude dokončená  v lehote do 31. 12. 2023.  

6. Dodávateľ stavby: VÚJE, a. s., Trnava, Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474, 

zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T. 

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky 

zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 

7.1 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/012417-002 z 29. 4. 2020: 

a) Pri investičnom projekte dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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b) Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových 

a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, 

podzemných vôd a povrchových vôd. 

c) Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava 

vedenia technického vybavenia. 

d) Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

7.2 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/012070-002 zo 17. 2. 2020: 

a) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). 

Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 

zákona o ochrane prírody). 

b) Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP 

Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú 

náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane 

prírody. 

c) Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, 

nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno 

za hranicami zastaveného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom 

príslušného  okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie. 

d) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu 

rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody 

a poškodzovaniu drevín, v zmysle s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.  

e) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) 

je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť 

na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, 

že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany 

chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť 

sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 

písm. h) zákona o ochrane prírody. 

7.3 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-TT-OSZP3-2020/012864-002 

z 11. 2. 2020: 

a) Pri realizácii daného investičného zámeru dodržiavať ustanovenia zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

b) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia 

odpadov, ktoré vznikli počas výstavby. 

7.4 Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PN-OSZP-

ŠVS/2019/001648-002 z 20. 2. 2020:  

a) Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 

osobitných predpisov vhodný na použitie  na zamýšľaný účel. Vhodnosť 

použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom 

vydaným autorizovanou osobou. 

b) Dodržať ochranné pásmo vodovodu, kanalizácie v zmysle § 19 zákona 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov. 

c) Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon). 
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d) Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových 

a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, 

povrchových vôd a podzemných vôd. 

e) Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

7.5 Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PN-OSZP-

2020/001650-ŠM z 19. 2. 2020:  

a) Pre odpady, ktoré vzniknú pri prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, 

bitúmenové zmesi, izolačný materiál, betónové stĺpy, plasty, obaly, odpad 

z káblov, drevený a kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný 

zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie, 

až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke 

odpadov. 

b) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi 

a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných 

v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická 

osoby (podnikateľ), pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; 

pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto 

uvedené práce vykonáva. 

c) Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi 

a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady 

vytriedené podľa druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu 

o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod.). 

d) Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum. 

e) Nebezpečné odpady (napr. oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady 

kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach 

odovzdať na základe zmluvy na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť. 

Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným 

nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch. 

f) Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby 

predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie 

a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby. 

g) Na využívanie odpadov (len interných) na povrchovú úpravu terénu je potrebný 

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje len 

pre žiadateľa, ktorý takýto odpad reálne potrebuje na terénne úpravy. 

h) Na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu (dočasné uloženie 

odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové 

práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie 

je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie 

odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy) je potrebný súhlas 

podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch. 

7.6 Technická inšpekcia, a. s., Bratislava, č. 2612/4/2020 z 22. 6. 2020:  

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení:  

a) Okopové lišty zábradlia musia mať nad povrchom pochôdznej plochy najmenej 

100 mm, potrebné riešiť v súlade s čl. 4.3.1 STN 74 3305.  

b) Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, potrebné riešiť v súlade s prílohou 

č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. (SO – 840 M/C, 840 M/D, 

841 M, 841 M/A). 

c) Podlahy hygienických zariadení je potrebné riešiť  v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky 532/2002 Z. z. (SO 840 M/D). 



  

9./21 strán rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2021 

d) Otvory v plochách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať žiadny 

rozmer väčší ako 30 mm, potrebné riešiť v súlade s čl. 52 STN 73 4130. (SO 840 

M/D). 

e) Okná v miestnostiach na osobnú hygienu, ktoré sú  umiestnené vo výške menšej 

ako 1 800 mm od podlahy, musia byť nepriehľadne zasklené, potrebné riešiť 

v súlade s čl. 88 STN 73 4108. (SO 840 M/D). 

Z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb 

a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických 

zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci: 

f) Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – zdvíhacieho 

zariadenia – Mostový žeriav so žeriavovou dráhou, traverza TK prestavovacia, 

pojazdné zdvíhadlo 2 t s dráhou, transportné zariadenie, je potrebné posúdiť 

v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou. 

g) Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

elektrickom zariadení – A/c; zdvíhacom zariadení – Mostový žeriav 

so žeriavovou dráhou, pojazdné zdvíhadlo 2 t s dráhou, vykonať úradnú skúšku 

v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona 

č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. 

h) Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky 

podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov 

a § 5 ods. 1 nariadenia vlády sr č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich 

inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 

a ich správne fungovanie. 

i) Pred uvedením strojových zariadení – Vzduchotechnika do prevádzky po ich 

nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú  

osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.  1 písm. d) zákona 

č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 

j) Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Mostový žeriav, traverza TK 

prestavovacia, pojazdné zdvíhadlo 2 t, transportné zariadenie, sú určenými 

výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., v znení neskorších 

predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky 

tohto predpisu. 

8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

(§ 52 zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). 

9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby. 

10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dozoru a nimi prizvaným znalcom 

prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.  

11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov podľa zákona č. 133/2013 Z. z., 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o stavebných výrobkoch“) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nezačne s výstavbou. 

13. Stavebník je povinný oznámiť úradu začatie stavby. 
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14. Podľa § 5 ods. 5 atómového zákona úrad viaže toto rozhodnutie na splnenie podmienky 

v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, ktorej plnenie v stanovenom termíne zabezpečí 

držiteľ povolenia:  

JAVYS, a. s., musí brať ohľad na jestvujúce jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého 

jadrového paliva – mokrá časť (MSVP) a realizáciou projektu nesmie v žiadnom prípade 

ohroziť bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia. JAVYS, a. s., musí zabezpečiť 

zabránenie pádu ťažkých bremien a stavebných mechanizmov na jestvujúce jadrové 

zariadenie. Musí zabezpečiť bezpečné skladovanie všetkých výbušných a horľavých látok 

na stavenisku, ktoré by mohli potencionálne ohroziť bezpečnú prevádzku MSVP. Taktiež 

musí zabrániť nadmerným otrasom spôsobených demoláciou, alebo výstavbou 

stavebných objektov v blízkosti MSVP. Zabrániť nadmernej prašnosti na stavbe, ktorá by 

mohla spôsobiť obmedzenie funkčnosti, prípadne úplné znefunkčnenie technologických 

systémov podporujúcich bezpečnú prevádzku MSVP a to počas celej realizácie stavby. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Stavebník podal dňa 28. 7. 2020 na  úrad žiadosť zn.  2020/06469/3410/Vrá 

z 23. 7. 2020 o vydanie stavebného povolenia podľa § 58a, § 121 ods. 2, písm. e) stavebného 

zákona na zmenu dokončenej stavby: IPR I00TMVD 20001 „Dobudovanie skladovacích 

kapacít VJP“ I. etapa, umiestnenej v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., lokalita 

JE V1, Jaslovské Bohunice.  

Predmetom navrhovanej zmeny, je dobudovanie prístavby k existujúcemu mokrému 

medziskladu VJP objekt pre rozšírenie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva – 

I. etapa. Ide o SO 841M Suchý medzisklad vyhoretého jadrového paliva, ktorý bude 

umiestnený v areáli stávajúcej JE V1 v priestore pred existujúcim SO 840M Medzisklad 

vyhoreného paliva. Vybudovaním suchého MSVP sa zabezpečí rozšírenie existujúcich 

skladovacích kapacít vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice v I. etape 

o 10 100 ks palivových kaziet VJP. 

Úrad oznámil začatie  konania listom  č. 5318/2020 z 3. 8. 2020 všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom. V dotknutých obciach bolo oznámenie o začatí 

konania zverejnené verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo zverejnené aj na webovom sídle 

úradu a na ústrednom portáli verejnej správy (CUET). 

Úrad po preštudovaní a posúdení predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje 

všetky časti technickej dokumentácie tak, aby poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona a zároveň, aby spĺňala 

požiadavky § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Na základe 

tejto skutočnosti bolo správne konanie prerušené rozhodnutím úradu č. 255/2020 

z 11. 9. 2020 a stavebník bol vyzvaný na doplnenie podania. 

Listom stavebníka č. 2020/09820/3410/Krk z 12. 11. 2020, doručeným na úrad  

13. 11. 2020 a zaevidovaným pod č. 7884/2020 bola žiadosť doplnená o projektovú 

dokumentáciu, ako aj o stanovisko EK – čl. 37 Zmluvy o Euratome a úrad pokračoval 

v stavebnom konaní, o čom informoval účastníkov konania listom č. 8019/2020 

z 20. 11. 2020. 

Predložené bolo stanovisko Európskej komisie podľa čl. 37 Zmluvy o Európskom 

spoločenstve pre atómovú energiu č. Ares(2020)5410133 z 12. 10. 2020, v ktorom sa 

konštatuje, že „Na podanie sa vzťahuje výnimka uvedená v bode 1(6) Odporúčania komisie 

2010/635/Euratom, týkajúca sa skladu vyhoretého jadrového paliva v sudoch licencovaných 

na prepravu alebo skladovanie v existujúcich jadrových zariadeniach. Ďalej, že dokončenie 

medziskladu VJP, ako je opísané vo všeobecných podmienkach, nebude vyžadovať zmenu 
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a doplnenie regulačného povolenia na vypúšťanie rádioaktívnych látok 

(viď OOZPŽ/7199/2011), ktoré je platné v súčasnosti a možné rádiologické dôsledky 

neplánovaných únikov, ktoré môžu nasledovať po nehode, zostávajú nezmenené. Analýza 

nehody spojenej s manipuláciou s KZ 48 kompaktným zásobníkom v mokrom medzisklade 

VJP a jej rádiologické následky (brané do úvahy v predošlej bezpečnostnej analýze mokrého 

medziskladu skladu VJP), nebudú prekračovať do možného havarijného stavu, 

predpokladaného počas manipulácie so zásobníkom na suchý medzisklad VJP. Z toho 

dôvodu, informácie poskytnuté vo všeobecných podmienkach spĺňajú výnimku ustanovenú 

v 1(6) vo vyššie uvedených odporúčaniach, a tiež podmienky uvedené v bode 5(d) toho istého 

odporúčania. Komisia preto nebude vydávať stanovisko podľa článku 37 Zmluvy Euratom 

vzhľadom k plánu na úpravu týkajúcu sa Dobudovania skladovacej kapacity medziskladu 

vyhoretého jadrového paliva v lokalite Bohunice“. 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP (ďalej len MŽP 

SR) bola listom č. 5331/2020 z 3. 8. 2020 zaslaná 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 (zákon o posudzovaní vplyvov) žiadosť o záväzné stanovisko 

spolu s oznámením o začatí stavebného konania, písomným vyhodnotením plnenia 

podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1604/2016–3.4/hp zo dňa 

11. 2. 2016 pre navrhovanú činnosť „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu 

vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“ a CD s dokumentáciou. Písomné 

vyhodnotenie pripomienok zabezpečil stavebník. Vzhľadom na prerušené konanie a doplnenie 

dokumentácie, úrad požiadal MŽP SR listom č. 4870/2020 z 11. 9. 2020 o späťvzatie svojej 

žiadosti o záväzné stanovisko ako aj o vrátenie CD s dokumentáciou. Dňa 14. 9. 2020 listom 

č. 966/2020/-1.7/zg/45903/2020 zo 14. 9. 2020 MŽP SR vrátilo CD s dokumentáciou. Úrad 

dňa  20. 11. 2020 listom č. 8022/2020 znovu požiadal MŽP SR o záväzné stanovisko 

k predmetnej stavbe. Dňa 3. 12. 2020 bolo listom č. 966/2020-1.7/zg/61222/2020 

z 26. 11. 2020 doručené na úrad potvrdenie záväzného stanoviska  MŽP SR č. 966/2020-

1.7/zg/44387/2020 zo 4. 9. 2020. Následne bolo na úrad doručené dňa 9. 12. 2020 listom 

č. 966/2020-1.7/zg/44387/2020 zo 4. 9. 2020 záväzné stanovisko MŽP SR k predmetnej 

stavbe, ktoré omylom nebolo doručené na úrad v pôvodnom termíne.  

MŽP SR v rámci stavebného konania a po posúdení písomného vyhodnotenia splnenia 

podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR vydanom pod 1604/2016–3.4/hp 

zo dňa 11. 2. 2016 v záväznom stanovisku č. 966/2020-1.7/zg/44387/2020 zo 4. 9. 2020 

uvádza, že návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, I. etapa 

„IPR I00TMVD 20001 Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“, je z koncepčného hľadiska 

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom 

MŽP SR č. 1604/2016–3.4/hp zo dňa 11. 2. 2016 a jeho podmienkami.  

Zároveň konštatuje, že predložené technické riešenie nie je v rozpore so zákonom 

o posudzovaní vplyvov. V rámci posúdenia predmetnej stavby v zmysle § 38 ods. 4) zákona 

o posudzovaní vplyvov neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na opätovné 

posúdenie predmetnej stavby podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov a je 

možné konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore 

so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie 

podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov. 

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-TT-OSZP3-2020/012417-002 z 29. 4. 2020 bolo vydané kladné vyjadrenie, 

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode č. 7.1 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-TT-OSZP3-2020/012070-002 zo 17. 2. 2020 bolo vydané kladné vyjadrenie, 

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode č. 7.2 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-TT-OSZP3-2020/012864-002 z 11. 2. 2020 bolo vydané kladné vyjadrenie, 

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode č. 7.3 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2019/001648-002 z 20. 2. 2020 bolo vydané kladné vyjadrenie, 

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode č. 7.4 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-PN-OSZP-2020/001650-ŠM z 19. 2. 2020 bolo vydané kladné vyjadrenie, 

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode č. 7.5 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

V odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a. s., Bratislava č. 2612/4/2020 

z 22. 6. 2020 boli z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvedené pripomienky a upozornenia, ktoré 

je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby, tieto však podľa vyjadrenia TI, a. s., 

nebránia vydaniu stavebného povolenia. Požiadavky na odstránenie nedostatkov uvedené 

v odbornom stanovisku sú premietnuté do podmienok v bode č. 7.6 výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Vo vyjadrení obce Veľké Kostoľany č. 172/2020 z 28. 2. 2020 bol vyjadrený nesúhlas 

s projektom „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“, následne aj v ďalšom vyjadrení obce 

Veľké Kostoľany č. 1030/2020 z 31.8.2020, ako aj v liste fyzickej osoby           osobný    

        údaj      , (ktorá využila zákonné právo požiadať a byť účastníkom konania) zo dňa 

29. 8. 2020, bol vyjadrený nesúhlas s vydaním stavebného povolenia pre stavbu, pričom obec 

a fyzická osoba požiadali, aby úrad v prípade vydania stavebného povolenia v jeho 

podmienkach stanovil, že stavebník je povinný zverejňovať nasledovné informácie tak, aby 

boli dlhodobo  prístupné širokej verejnosti:  

1. v ročnom intervale – údaje o množstve, type, aktivite a pôvode VJP skladovaného 

v lokalite Bohunice, 

2. v mesačnom intervale – výsledky monitoringu v zmysle podmienky č 3.12 záverečného 

stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp, 

3. v ročnom intervale – zverejňovať výsledky monitoringu vybraných technických prvkov 

stavby a technologických zariadení slúžiacich ku kontrole a zabezpečeniu bezpečnosti 

prvkov s dlhou dobou prevádzky v zmysle podmienky č. 3.17 záverečného stanoviska 

MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp.  

Úrad listom č. 6458/2020 z 23. 9. 2020 požiadal stavebníka o stanovisko k jednotlivým 

otázkam uvedeným v listoch obecného úradu Veľké Kostoľany a fyzickej osoby      osobný  

         údaj    . Stavebník - JAVYS, a. s., odpovedal listom č. 2020/08472/5000/Hor 

z 30. 9. 2020 nasledovne: 

Vyjadrenie k návrhu podmienok č. 1 a 3: JAVYS, a. s., na základe rozhodnutia ÚJD SR 

č. 444/2010, ktorým vydal povolenie na prevádzku JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach 

vypracováva a predkladá úradu každoročne do 15. februára Správu o prevádzke MSVP 

za predchádzajúci rok. Správa o stave MSVP za príslušný rok je súhrnný materiál 

o činnostiach súvisiacich s prevádzkou technologických systémov MSVP, prepravou 

a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP, jeho celkovom 

stave, vrátane informácií o výsledkoch prevádzkových kontrol vybraných zariadení, 

odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení 
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a monitorovacieho programu MSVP, uskutočnených v príslušnom roku. JAVYS, a. s., nemá 

námietky, ak ÚJD SR bude údaje uvádzané v predmetnom materiáli na požiadanie 

zverejňovať. Taktiež je možné po súhlase ÚJD SR a odstránení citlivých informácií tieto 

údaje na požiadanie poskytnúť obci Veľké Kostoľany, resp. Žlkovce. Takéto údaje nie je 

vhodné voľne poskytovať ďalej súkromným osobám.  

Vyjadrenie k návrhu podmienky č. 2: Podmienku č. 2, ktorú je požadované zahrnúť 

do stavebného povolenia – „povinnosť stavebníka (JAVYS, a. s.) zverejňovať v mesačných 

intervaloch výsledky monitoringu v zmysle podmienky č. 3.12 záverečného stanoviska MŽP 

SR č. 1604/2016-3.4/hp“ je pre spoločnosť JAVYS, a. s., akceptovateľná v súlade a rozsahu 

určenom rozhodnutiami dozorných orgánov, ktoré budú vydané pre povoľovanú činnosť. 

V súčasnosti je požadovaná povinnosť pre spoločnosť JAVYS, a. s., plnená v mesačných 

intervaloch formou „Ekoinformácií“ dostupných pre verejnosť a v štvrťročných intervaloch sú 

údaje o radiačnej ochrane (aktivita vypustených exhalátov a odpadovej vody a hodnotenie ich 

vplyvu na dávkovú záťaž obyvateľstva) poskytované ÚVZ SR v zmysle podmienky č. 17 

rozhodnutia č. OOZPŽ/7119/2011.  

Plnenie požiadavky č. 3.12 záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp bolo 

popísané aj v písomnom vyhodnotení plnenia podmienok zo záverečného stanoviska MŽP 

SR, priloženom pri žiadosti o vydanie stavebného povolenia nasledovne: 

Číslo podmienky 3.12 – Vyhodnocovať pravidelne  všetky navrhované monitorovacie 

aktivity. Výsledky monitorovania pravidelne poskytovať dotknutým orgánom štátnej správy 

a verejnosti. 

Spôsob plnenia: Monitorovanie jednotlivých výpustí  a stavu životného prostredia sa realizuje 

v súlade s legislatívnymi požiadavkami a rozhodnutím ÚVZ SR č. OOZPŽ/7119/2011 

kontinuálnym a bilančným meraním, zabezpečujúcim plnohodnotné kvantitatívne hodnotenie 

výpustí do životného prostredia podľa platných prevádzkových predpisov 15–INŠ–716 

Monitorovanie výpustí RA – látok ventilačnými komínmi HVB A1, TSÚ RAO a MSVP, 15-

INŠ-718 Prenosné prístroje radiačnej kontroly HVB A1, TSÚ RAO a MSVP, 14-INŠ-602 

Stanovenie objemových aktivít kvapalných výpustí prevádzok JAVYS, a. s. 

Údaje o výpustiach a výsledkoch monitorovania okolia sú spracovávané v štvrťročných 

správach „Analýza výpustí rádioaktívnych látok z areálu JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice“, 

v polročných intervaloch v správach „Výpuste rádioaktívnych látok z areálu JAVYS, a. s., 

Jaslovské Bohunice a vplyv areálu na okolie“, ako aj v dokumente „Správa o stave jadrovej 

bezpečnosti JZ JAVYS, a. s.“, ktoré sú predkladané na schválenie do porád vedenia 

spoločnosti a následne sú poskytované príslušným orgánom štátnej správy – ÚJD SR, 

ÚVZ SR. Verejnosti sú informácie o vplyvoch na ŽP poskytované mesačne formou 

„Ekoinformácie“ zverejnenej na webovej stránke spoločnosti JAVYS, a. s., 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/eko-informacie. 

Realizáciou projektu sa nemenia monitorovacie aktivity stanovené pre uvoľňovanie 

rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním ventilačným komínom 

objektu 840 platné pre mokrý spôsob skladovania VJP. Pre nové objekty bude doplnené 

monitorovanie sadania podložia a deformácie základových konštrukcií zabezpečené podľa 

návrhu v projektovej dokumentácii a monitorovanie radiačnej situácie v priestoroch suchého 

MSVP.  

Monitorovanie radiačnej situácie je navrhnuté: 

- meraním príkonu dávky gama žiarenia, 

- meraním dávkového ekvivalentu neutrónového žiarenia, 

- meraním kontaminácie stavebných a technologických konštrukcií, 

- meraním objemovej aktivity aerosólov v ovzduší.  

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-TT-OSZP3-2020/012229-002 zo 7. 2. 2020 bolo uvedené, že v zmysle § 1 ods.  2 

zákona č. 137/2010 Z. z., o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“) sa tento zákon nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia. 
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V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-PN-OSZP-2020/001652 z 25. 2. 2020 bolo uvedené, že v zmysle ustanovenia 

§ 1 ods. 2 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje 

na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a preto sa tunajší úrad k predmetnej stavbe 

nevyjadruje. Zároveň uvádza, že v prípade, že stavbou vznikne zdroj znečisťovania ovzdušia, 

ktorý bude predstavovať vznik iných ako rádioaktívnych látok emitovaných do ovzdušia 

v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší je potrebné požiadať o súhlas na povolenie stavby zdroja podľa 

§ 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší príslušný orgán ochrany ovzdušia. Žiadosť okrem 

všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 ods. 2, resp. ods. 3 zákona 

o ovzduší, v závislosti od veľkosti zdroja (malé zdroje spadajú do kompetencie obce, stredné 

a veľké zdroje povoľuje okresný úrad). 

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

č. OU-PN-OSZP-2020/001651 z 26. 2. 2020 bolo uvedené, že nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 

písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,  

nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (pozemok sa nachádza na území na ktorom 

platí prvý stupeň ochrany), tunajší okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie 

nemá z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky k predmetnej stavbe. 

V stanovisku Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-233-001/2020 zo 19. 5. 2020, bol z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby vyjadrený súhlas bez pripomienok. 

V záväznom stanovisku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. OOZPŽ/1430/2021 z 25. 2. 2021 bolo uvedené, že ÚVZ SR vyhodnotil žiadosť žiadateľa 

spolu s predloženou dokumentáciu a žiadosti obchodnej spoločnosti JAVYS, a. s., 

sa vyhovuje a súhlasí sa s umiestnením stavby a stavbou jadrového zariadenia podľa § 32 ods. 

3 písm. a) bod 1. zákona č. 87/2018 Z. z., o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa priloženej dokumentácie. 

JAVYS, a. s., predložil na úrad žiadosť č. 2020/09187/2200/Ora zo dňa 23. 10. 2020 

o súhlas na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení MSVP v rozsahu výstavby suchej časti 

MSVP v rámci projektu "Dobudovanie skladovacích kapacít VJP" (podľa § 4 ods. 2 písm. f) 

atómového zákona). Ako súčasť tejto žiadosti bola predložená dokumentácia, ktorú úrad 

posúdil v rámci správnych konaní č. ÚJD SR 764-2021 (7358-2020) a 1594-2021. 

K dokumentácii mal úrad pripomienky ktoré síce nebránia vydaniu tohto stavebného 

povolenia na zmenu dokončenej stavby, ale musia byť vyriešené pred podaním žiadosti 

o zmenu na jadrovom zariadení MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky suchej časti MSVP. 

Dňa 7. 8. 2020 bola na úrad doručená žiadosť obecného úradu Veľké Kostoľany 

o predĺženie lehoty na zaslanie vyjadrenia k projektu, ktorej úrad vyhovel a listom 

č. 5637/2020 zo 14.8.2020 lehotu predĺžil do 31.8.2020.  

Dňa 27. 8. 2020 sa uskutočnilo na žiadosť starostu obce Veľké Kostoľany nahliadanie 

do spisu a do podkladov k spisu. 

Dňa 7. 12. 2020 sa uskutočnilo nahliadanie do spisu a podkladov k správnemu 

konaniu fyzickou osobou   osobný údaj    – účastníkom konania a fyzickou                          

osobou     osobný údaj       – zástupcom verejnosti. 

Vo vyjadreniach fyzickej osoby        osobný údaj         , zo dňa 20. 12. 2020 a zo dňa 

21. 12. 2020, je vyslovený opätovný nesúhlas s realizáciou stavby. V listoch sa uvádza, 
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že okrem odôvodnenia svojho nesúhlasu uvedeného v stanovisku zo dňa 29. 8. 2020, dopĺňa 

zoznam dôvodov svojho nesúhlasu o otázky, na ktoré odpovedal stavebník a úrad nasledovne: 

• Je podklad navážky mocnosti 4,5 m až 9 m (oblasť bývalého toku Manivier)? 

Odpoveď: 

Lokalita staveniska bola čiastočne orientovaná do pravostranného svahu údolia, 

ktoré bolo počas výstavby objektov JE A1 a V1 postupne  zarovnané do úrovne 

okolitého terénu, pričom bývalý tok Manivieru bol odklonený prostredníctvom 

potrubného systému mimo záujmovú lokalitu a teda nevplýva na územie plánovanej 

výstavby suchého medziskladu VJP. 

• Z akého dôvodu bude stavba založená na pilótach a nie na stabilnom geologickom 

podklade?  

Odpoveď: 

Typ a konštrukčné riešenie zakladania stavby v kombinácii hĺbkových pilót 

a základovej dosky vyplýva z požiadaviek na zabezpečenie zadanej seizmickej 

odolnosti stavby a s ohľadom na uvažované zaťaženie podložia.  

• Zverejňuje stavebník informácie súvisiace so stavbou na webovom sídle stavebníka tak, 

aby boli tieto informácie širokej verejnosti dlhodobo prístupné? 

Odpoveď: 

Stavebník zatiaľ nemá dôvod informácie zverejňovať, ale nemá výhrady 

pre prípadné zverejňovanie určitých všeobecných informácií týkajúcich sa stavby 

(napr. na webovom sídle spoločnosti).  

• V rámci technických správ sa v častiach A3.2 Zakladanie uvádza požiadavka 

na zachovanie min. 3 sledovacích vrtov, ktorých úlohou je monitorovanie dlhodobej 

životnosti stavebných konštrukcií a technologických systémov. Prosím o objasnenie, 

či táto informácia/podmienka znamená, že pozorovacie studne ponechané v prevádzke sa 

stanú súčasťou Stavby, t. j. napr. v betónovej základovej doske bude vytvorený otvor pre 

prístup k týmto studniam. Týkalo by sa to aj priestorov, kde by malo byť skladované 

VJP? 

Odpoveď: 

Existujúce pozorovacie studne zostanú v prevádzke aj po ukončení realizácie 

projektu dobudovania skladovacích kapacít VJP a sú situované mimo priestorov 

skladovania VJP. 

• V časti A11 Zabudované meracie body a pozorovacie studne sa spomínajú geodetické 

meracie značky, ktorých úlohou je zabezpečiť monitorovanie stability a sledovanie 

životnosti stavebných a základových konštrukcií. Prosím o objasnenie, akým spôsobom 

je zabezpečené sledovanie stability a pohybov existujúceho mokrého medziskladu počas 

prípadnej realizácie Stavby. Bude možné detegovať vplyvy v dôsledku výstavby 

a separátne iné vplyvy? 

Odpoveď: 

V súčasnosti sa monitoring podložia a základových konštrukcií existujúceho 

SO840M vykonáva v zmysle dokumentu „DPS M09.04R Monitorovanie stability 

a životnosti stavebných konštrukcií, časť a - podložie a základové konštrukcie.  

Merania sadania a deformácií SO840M budú aj počas výstavby SO841M 

realizované pravidelne sa opakujúcimi geodetickými meraniami na existujúcom 

systéme vybudovaných pozorovaných bodov, ktorý bude navyše v rámci realizácie 

investičného projektu  doplnený o 3 nové vzťažné body. Návrh umiestnenia nových 

vzťažných bodov je v súlade s požiadavkami STN 730405 - Meranie posunov 

stavebných objektov.  Konštrukcia vzťažných bodov  bude spĺňať ustanovenia STN 

ISO 4463-2 - Metódy merania v stavebníctve, Vytyčovania a meranie, Časť 2: 

Meračské značky (STN 73 0423).  Z dôvodu sledovania stavu vývoja sadania 

SO840M v nadväznosti na plánovanú realizáciu stavebných prác v blízkosti tohto 
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objektu, bola v rámci zmluvy na výkon monitoringu stavebných objektov upravená 

periodicita sledovania sadania SO840M na mesačné intervaly. 

• Aktuálne prebieha na MŽP SR proces posudzovania projektu podzemných zásobníkov 

zemného plynu V. Kostoľany a súvisiaceho prívodného plynovodu (ďalej ako “PZZP”). 

V rámci EIA procesu zaslali stanoviská k projektu aj spoločnosti JAVYS, a. s., SE, a. s., 

JESS, a. s., aj ÚJD SR, ktoré sa dotýkajú najmä otázky potenciálneho vplyvu tohto 

projektu na bezpečnosť jadrovej lokality Bohunice. Prosím o objasnenie, či predložený 

projekt Stavby berie do úvahy (ako?) možné vplyvy (aj napr. v prípade havarijného 

stavu) projektu PZZP, a to okrem iného aj vo vzťahu k podmienkam č. 3.16 a 3.21 

záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016 – 3.4/hp. 

Odpoveď: 

V období realizácie EIA procesu a následne vypracovávania projektovej 

dokumentácie  suchého medziskladu VJP, spoločnosť JAVYS, a. s., uvádza, že 

nedisponovala žiadnymi informáciami o akomkoľvek projekte PZZP a preto sa 

domnieva, že projekt PZZP v svojich dopadoch na ŽP musí zohľadňovať vplyvy 

na nimi pripravovaný  projekt Suchého medziskladu VJP. Spoločnosť JAVYS, a. s., 

žiadala v rámci zisťovacích konaní k zámeru „PZZP V. Kostoľany – konverzia 

uhľovodíkových ložísk geologickej štruktúry Nižná na PZZP V. Kostoľany – 

plynovody“ aj k oznámeniu o zmene „Osobitné zásahy do zemskej kôry 

v chránenom území Veľké Kostoľany – uskladňovanie zemného plynu v prírodných 

horninových štruktúrach (PZZP Veľké Kostoľany) zmena č.1“ o dopracovanie 

analýz a hodnotenia vplyvov možných havarijných situácií ako napríklad výbuch, 

zemetrasenie, požiar a ďalšie, ktoré by mohli mať dopad na prevádzku jadrových 

zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., a pokračovanie obidvoch procesov povinným 

hodnotením v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  

• Zároveň si dovoľujem požiadať ÚJD SR o vyjadrenie, či vzhľadom na časovú postupnosť 

konaní k PZZP a Stavbe (alebo vzhľadom na iné dôvody) sa má v prípade potreby 

upravovať projekt PZZP s ohľadom na Stavbu alebo naopak. 

Odpoveď: 

Stanovisko je uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku. 

• Spôsob plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016 – 3.4/hp, 

č. 3.16 a 3.21 je nasledovný:  

Číslo podmienky – 3.16 

Rešpektovať, pri projektovaní novobudovaných stavebných objektov, vrátane ich 

zakladania, výstupy inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu a výstupy 

posúdenia seizmického ohrozenia dotknutej lokality.   

Spôsob plnenia:  

Podrobný inžiniersko-geologický prieskum bol vypracovaný spoločnosťou EQUIS 

spol. s. r. o.,  Bratislava a bol podkladom pre vypracovanie projektu 

novobudovaných stavebných objektov.  

Číslo podmienky – 3.21 

Uvažovať, z dôvodu seizmickej bezpečnosti aj o seizmickom zodolnení v zmysle 

medzinárodných pravidiel pre prípad zemetrasenia. Budovu skladovania zabezpečiť tak, 

aby v žiadnom prípade nedošlo pri zemetrasení stupňa 8° MSK (stanoveného pre lokalitu 

Jaslovské Bohunice) k úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. 

Spôsob plnenia: 

Pri návrhu technického riešenia dobudovania skladovacích kapacít VJP boli 

zohľadnené  aktuálne návody  a odporúčania MAAE a úroveň seizmického 

zodolnenia stavby Suchého medziskladu VJP bola navýšená o 50 % oproti platným 

a požadovaným stanoveným charakteristikám zemetrasenia revíznej úrovne (RLE) 

pre lokalitu Atómových elektrární Jaslovské Bohunice., t. j. seizmická odolnosť 
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daná medzným výpočtovým zemetrasením MVZ pre úroveň SL-2 s hodnotami 

zrýchlenia na úrovni voľného poľa PGAH=0.516 g v horizontálnom smere 

a PGAV=0.321 g vo vertikálnom smere. 

• Dovoľujem si tiež požiadať ÚJD SR o vyjadrenie, či sa už uskutočnilo bilaterálne 

stretnutie, v rámci ktorého majú byť zástupcom Rakúskej republiky poskytnuté 

informácie v zmysle podmienky č. 3.22 záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016 – 

3.4/hp.  

Odpoveď:  

Vzhľadom k tomu, že projekt bol v čase konania ostatného bilaterálneho stretnutia 

medzi SR a AT vo fáze realizácie a dáta sa stále získavali, neboli  poskytnuté 

informácie v zmysle podmienky č. 3.22 záverečného stanoviska MŽP SR 

č. 1604/2016 – 3.4/hp. 

• Bola/bude v tejto súvislosti rakúska strana informovaná aj o projekte PZZP 

a stanoviskách JAVYS, a. s., SE, a. s., JESS, a. s., a ÚJD SR k tomuto projektu? 

Odpoveď:  

K projektu PZZP sa ÚJD SR v rozsahu svojich kompetencií z pohľadu jadrovej 

bezpečnosti vyjadril v rámci procesu EIA negatívnym stanoviskom. Informovanie 

rakúskej strany ohľadom predmetného projektu nie je v kompetencii ÚJD SR. 

• V dokumente “Vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016 

– 3.4/hp pre navrhovanú činnosť - Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu 

vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice” pre účely vydania 

stavebného povolenia sa uvádza k podmienke č. 3.25 “V časti G projektovej 

dokumentácie (G1 – DPS M10.01 TSK) sú popísané transportné prostriedky, skladovacie 

obalové súbory, kde sú uvedené právne požiadavky a normy, podľa ktorých boli 

zariadenia navrhnuté”. Počas nahliadania do spisu dňa 07.12.2020 som sa explicitne 

spýtal, či súčasťou spisu sú aj informácie týkajúce sa kontajnerov/kanistrov 

pre skladovanie VJP, pričom som podľa mojich spomienok obdržal odpoveď v tom 

zmysle, že táto problematika sa netýka stavebného konania, ale povoľovacieho konania 

pre Stavbu podľa Atómového zákona. Preto som v spise ďalšie informácie ohľadom 

obalových súborov a pod. ďalej nehľadal, nemám ich k dispozícii, a preto ani k nim 

nemôžem zaujať stanovisko. Prosím preto ÚJD SR o vyjadrenie, či projektová 

dokumentácia, ktorá je súčasťou spisu v stavebnom konaní k Stavbe obsahuje, 

alebo neobsahuje aj informácie o transportných prostriedkoch obalových súborov a pod. 

a ak tieto informácie sú súčasťou spisu, či sú prístupné účastníkom konania, 

alebo podliehajú režimu utajenia. 

Odpoveď:  

Projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou spisu v stavebnom konaní k Stavbe 

neobsahuje informácie o transportných prostriedkoch obalových súborov. Údaje 

o kanistroch a o tieniacich kontajneroch určených na nakladanie s vyhoretým 

jadrovým palivom v objektoch MSVP sú súčasťou dokumentácie, ktorá je súčasťou 

povoľovacieho konania pre Stavbu podľa Atómového zákona. ÚJD SR vydal dňa 

14. 12. 2020 rozhodnutie č. 337/2020, ktorým vydal súhlas na realizáciu zmeny 

ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého 

jadrového paliva v rozsahu výstavby v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích 

kapacít VJP“. Súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k projektu 

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – časť obalové súbory VJP“, ktorá patrí 

podľa bodu 36 Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti úradu, v ktorom sa 

uvádza „Dokumentácia vzťahujúca sa na kritické bezpečnostné zariadenia, 

predovšetkým na hermetické obalové súbory, určené na dlhodobé skladovanie 

a následné ukladanie vyhoretého jadrového paliva v príslušnom jadrovom 

zariadení“ k utajovaným skutočnostiam. Táto dokumentácia bola vypracovaná 

v utajovanom režime a bola osobne doručená na úrad v Bratislave pod číslom 
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č. p.: 2/2020/JAVYS-8/T-OUS. Táto dokumentácia bola posúdená zamestnancami 

úradu, ktorí majú oprávnenie a poverenie sa s takouto dokumentáciou 

oboznamovať. Proti rozhodnutiu č. 337/2020 bol dňa 29. 12. 2020 podaný rozklad 

a vec bola postúpená na druhostupňový orgán, ktorý rozhodnutím č. 70/2021 P 

zo dňa 26. 2. 2021 vyhovel podanému rozkladu a vrátil vec na nové konanie, ktoré 

bolo začaté dňom 19.3.2021 pod č. 1594/2021.  

• Prosím ÚJD SR o vyjadrenie, či spis k tomuto stavebnému konaniu obsahuje dokumenty 

poskytujúce informácie o neštandardných/havarijných situáciách v súvislosti 

s prevádzkou Stavby (napr. Bezpečnostnú správu, Predprevádzkovú bezpečnostnú správu 

a pod.) a ak áno, či sú tieto informácie prístupné účastníkom konania alebo podliehajú 

režimu utajenia.  

Odpoveď:     

Projektová dokumentácia, ktorá je prílohou stavebného konania č. UJD SR 638-

2021 /pôvodné číslo spisu UJD SR 2446-2020/ neobsahuje Bezpečnostnú správu ani 

Predprevádzkovú bezpečnostnú správu, nakoľko schvaľovanie a posudzovanie 

týchto dokumentov podlieha režimu utajenia.  

 

Dňa 8. 4. 2021 bolo fyzickou osobou        osobný údaj       , úradu doručené vyjadrenie 

k podkladu rozhodnutia, kde so zverejneným návrhom rozhodnutia nesúhlasí a uvádza 

dôvody svojho nesúhlasu, na ktoré odpovedal stavebník a úrad nasledovne: 

• Vo zverejnenom návrhu rozhodnutia sa uvádza „celková lehota výstavby je plánovaná 

na 24 mesiacov“, avšak podmienka č. 5 v návrhu rozhodnutia znie „Stavba bude 

dokončená v lehote 31. 12. 2022“ . Vzhľadom na aktuálny dátum je zrejmé, že stanovená 

lehota výstavby je v rozpore s určenou podmienkou č. 5  a preto sa návrh javí ako 

nevykonateľný, rozporný a zmätočný, preto žiadam odstrániť namietaný rozpor. 

Odpoveď: 

Úrad súhlasí s pripomienkou. Lehota výstavby je plánovaná presne na 114 týždňov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia – stavebného povolenia, preto 

akceptuje pripomienku a lehotu na dokončenie stavby úrad určuje na 31.12.2023, 

viď podmienka č. 5 na strane č. 6 tohto rozhodnutia.  

• Na moju otázku ohľadne vzájomných vplyvov s projektom PZZP Veľké Kostoľany je 

v návrhu rozhodnutia uvedené:  

„V období realizácie EIA procesu a následne vypracovávania projektovej dokumentácie  

suchého medziskladu VJP sme nedisponovali žiadnymi informáciami o akomkoľvek 

projekte PZZP a preto sa domnievame, že projekt PZZP v svojich dopadoch na ŽP musí 

zohľadňovať vplyvy na nami pripravovaný  projekt Suchého medziskladu VJP. 

Spoločnosť JAVYS, a. s., žiadala v rámci zisťovacích konaní k zámeru „PZZP 

V. Kostoľany – konverzia uhľovodíkových ložísk geologickej štruktúry Nižná na PZZP 

V. Kostoľany – plynovody“ aj k oznámeniu o zmene „Osobitné zásahy do zemskej kôry 

v chránenom území Veľké Kostoľany – uskladňovanie zemného plynu v prírodných 

horninových štruktúrach (PZZP Veľké Kostoľany) zmena č.1“ o dopracovanie analýz 

a hodnotenia vplyvov možných havarijných situácií ako napríklad výbuch, zemetrasenie, 

požiar a ďalšie, ktoré by mohli mať dopad na prevádzku jadrových zariadení spoločnosti 

JAVYS, a. s., a pokračovanie obidvoch procesov povinným hodnotením v zmysle zákona 

č. 24/2006 Z. z.“ 

Z uvedeného vyvodzujem, že EIA proces pre stavbu aj samotný projekt stavby, ktorý je 

predmetom tohto stavebného konania nezohľadňuje žiadne vplyvy projektu PZZP Veľké 

Kostoľany na stavbu. Stavebník argumentuje tým, že „V období realizácie EIA procesu 

a následne vypracovávania projektovej dokumentácie  suchého medziskladu VJP sme 

nedisponovali žiadnymi informáciami o akomkoľvek projekte PZZP“. Avšak 

pravdepodobne nie je podstatné, či stavebník o projekte PZZP V. Kostoľany vedel, 
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ale skôr či už počas EIA procesu pre stavbu boli posúdené vplyvy projektu PZZP 

V. Kostoľany, resp. či tento projekt bol už povolený. Navrhovateľ projektu PZZP 

V. Kostoľany vo svojich vyjadreniach argumentuje práve tým, že projekt PZZP 

V. Kostoľany bol posúdený a povolený v roku 1996. Oprávnenosť domnienky o tom, že 

projekt PZZP V. Kostoľany by sa mal prispôsobovať stavbe (a nie naopak) je preto 

prinajmenšom sporná. 

Odpoveď: 

Proces posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Osobité zásahy do 

zemskej kôry v chránenom území Veľké Kostoľany – uskladňovanie zemného plynu 

v prírodných horninových štruktúrach (PZZP Veľké Kostoľany)“ na životné 

prostredie, podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z., bol ukončený vydaním 

Záverečného stanoviska zo dňa 20. 11. 1996.  

Podľa znenia zákona č. 24/2006 Z. z., § 37 „Platnosť záverečného stanoviska je 

sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko 

nestráca platnosť, ak počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo 

povolení činnosti podľa osobitných predpisov.“ Medzi osobitné predpisy podľa 

znenia zákona patrí aj povolenie podľa zákona č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, 

ktoré mal navrhovateľ spol. GS Slovakia, a. s., vydané OBÚ pod č. 2254/1996 dňa 

6. 12. 1996,  pričom právo na vykonávanie tohto osobitného zásahu do zemskej kôry 

mala uvedená spoločnosť  platné do 1. 10. 2012, kedy toto právo pre nečinnosť 

zaniklo, ako je uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Osobité zásahy 

do zemskej kôry v chránenom území Veľké Kostoľany – uskladňovanie zemného 

plynu v prírodných horninových štruktúrach (PZZP Veľké Kostoľany) – zmena 

č. 1“ z februára 2020.   

Vzhľadom k tomu, že právo na vykonávanie zásahu do zemskej kôry bolo platné len 

do 1. 10. 2012, má spoločnosť JAVYS, a. s., za to, že v období rokov 2012- 2017 

právo na vykonávanie zásahu do zemskej kôry nebolo platné a preto projekt PZZP 

V. Kostoľany nemohol byť zohľadnený v stavebníkom realizovanom EIA procese 

k „Dobudovaniu skladovacích kapacít VJP“, ktoré bolo ukončené vydaním 

kladného záverečného stanoviska č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11. 2. 2016. 

Ak by aj uvedené rozhodnutie vydané OBÚ pod č. 2254/1996 bolo považované 

za právoplatné, tak jednou z platných podmienok záverečného stanoviska MŽP SR 

k PZZP z 20. 11. 1996 je uvedená podmienka č. 2.5. (časť V. Závery, bod 2 

Záverečného stanoviska) – „V súvislosti s blízkou lokáciou AE Jaslovské Bohunice 

analyzovať a vyhodnotiť všetky rizikové situácie, ktoré by mohli v prípade havárie 

PZZP vzniknúť a ohroziť bezpečnosť prevádzky tohto zariadenia“. V nadväznosti 

na uvedenú podmienku má navrhovateľ povinnosť analyzovať a vyhodnocovať 

vplyv PZZP na lokalitu AE, ktoré už boli v období roku 1996 v aktívnej prevádzke 

a teda v rámci konaní k povoleniu ďalších činností musí navrhovateľ spracovať 

príslušné analýzy  a vyhodnotiť všetky podmienky uvedené v záverečnom 

stanovisku MŽP SR, ktoré boli následne premietnuté do rozhodnutia OBÚ 

č. 2254/1996 zo dňa 6. 12. 1996. 

• Podľa projektovej dokumentácie má byť stavba realizovaná v oblasti, kde podkladom sú 

navážky mocnosti 4,5 m a 9 m. Napriek tomu, že aj kvôli mocným vrstvám navážok má 

byť stavba založená na pilótach, väčšiu dôveru by vo mne vzbudzoval medzisklad VJP 

vybudovaný na stabilnejšom geologickom podklade – tak bol uvedený jeden z dôvodov 

môjho nesúhlasu s vydaním staveného povolenia na stavbu. 

Odpoveď: 

Pri návrhu technického riešenia dobudovania stavebných konštrukcií obj. 841M 

MSVP boli zohľadnené aktuálne návody a odporúčania MAAE pre daný druh 

stavby a zároveň boli rešpektované požiadavky ÚJD SR na úroveň seizmického 

zodolnenia stavby suchého medziskladu VJP. Tieto požiadavky boli plne 
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zohľadnené v predloženej technickej dokumentácii, čomu zodpovedá aj navrhnutý 

spôsob založenia stavby na pilótach.   

 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná firmou VÚJE, a. s., Trnava, Okružná 5, 

918 64 Trnava. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 1.000,- € (slovom jedentisíc eur) bol stanovený podľa 

sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) 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  možné 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. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11. 2. 2016. 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 29. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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 Toto rozhodnutie 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.  
 

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. Fyzická osoba –                           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, popis. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice  

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

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

14. OÚ Piešťany, odbor OSŽP, ŠSOO, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

15. OÚ Piešťany, odbor OSŽP, ŠSOPaK, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

16. OÚ Piešťany, odbor OSŽP - ŠOH, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

17. OÚ Piešťany, odbor OSŽP - ŠVS, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

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

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

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

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

22. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, oddelenie PP, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

23. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

24. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra  

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

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


  

22./21 strán rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2021 

 

 

Informácia k vyčierneniu rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR č.  76/2021 

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

SR (ďalej len „úrad“) 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. 

 


