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ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava 

 

Číslo spisu 

UJD SR 2271-2022; 8070/2022  

 

 

Trnava 

27. 10. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 286/2022   

  

Popis konania / Účastníci konania 

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, posúdil návrh Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské 

Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel: Sa, vložka č. 10788/T, IČO: 35 946 024, (ďalej len stavebník) a podľa § 82 stavebného zákona 

 

Výrok 

povoľuje užívanie stavby 

 

„I00TSVD20004 - Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“ 

 

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 704/67, LV č. 1092 v k. ú. Bohunice pri Trnave, v areáli 

Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., lokalita JE V1, Jaslovské Bohunice. 

Investičný projekt rieši vybudovanie kapacít spaľovania RAO s optimalizovanými parametrami 

procesu spaľovania RAO v lokalite Jaslovské Bohunice. Kapacity spaľovania RAO sú optimalizované 

dobudovaním zariadenia určeného na objemovú a hmotnostnú redukciu rádioaktívnych odpadov 

spaľovaním, s celkovou ročnou kapacitou 240 t. Zariadenie pracuje na princípe moderných spaľovní 

nebezpečného priemyselného a nemocničného odpadu. Emisie neprekračujú a nebudú prekračovať 

povolené hodnoty emisií v EÚ a v SR. 

 

Úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona určuje nasledovnú podmienku užívania stavby na 

eliminovanie, alebo zmiernenie vplyvu na životné prostredie: 

1. Stavebník musí dodržiavať podmienky uvedené v záverečnom stanovisku Ministerstva životného 

prostredia SR č. 417/2021-1.7/zg, 16326/2021, 16328/2021-int. z 24.3.2021, ktoré bolo potvrdené 
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rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 3149/2022-1.1 z 1.4.2022, právoplatného dňom 

2.5.2022. 

 

  

Odôvodnenie 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2022/03925/3230/Krk z 11.5.2022 začal úrad dňom 13.5.2022 

kolaudačné konanie na stavbu „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“. 

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 176/2019 z 12.6.2019, platnosť stavebného 

povolenia bola predĺžená rozhodnutím úradu č. 321/2020 z 24.11.2020 a predčasné užívanie stavby 

bolo povolené rozhodnutím úradu č. 179/2021 z 23.6.2021 a rozhodnutím úradu č. 384/2021 P z 

13.12.2021 boli zamietnuté podané rozklady a súčasne bola predĺžená lehota na predčasné užívanie 

stavby určená rozhodnutím 179/2021. 

 

Úrad listom č. 3788/2022 z 19.5.2022 oznámil začatie kolaudačného konania. 

 

Dňa 13.6.2022 a 14.6.2022 bolo účastníkom konania - Občianske združenie Chceme zdravú krajinu na 

úrad doručené vyjadrenie a doplnenie vyjadrenia vo veci návrhu na vydanie kolaudačného konania na 

predmetnú stavbu, na ktorú úrad odpovedal listom č. UJD SR 2271-2022; 6095/2022 zo dňa 

12.8.2022. 

 

Úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 180/2022 z 15.6.2022 z dôvodu chýbajúcich stanovísk 

dotknutých orgánov. Dňa 22.8.2022 bolo na úrad doručené posledné chýbajúce záväzné stanovisko a 

úrad pokračoval v správnom konaní. 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s 

miestnou ohliadkou dňa 14.6.2022 v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- právoplatné stavebné povolenie, 

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- súpis zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 

- sprievodnú technickú dokumentáciu, 

- protokol o odstránení vád a nedorobkov, potvrdzujúci ich odstránenie ku dňu 6.5.2022,  

- zápisnicu o prevzatí č. IPR I00TSVD20004/2022, 

- vyhodnotenie programu AKV č. 10-PRG-40/2210/2020, 

- stavebné denníky,  

- dokumenty preukazujúce nakladanie so vzniknutými odpadmi, 

- certifikáty použitých stavebných materiálov a výrobkov, revízne správy, atesty, vyhlásenia o 

zhode. 
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Inšpektorát práce Nitra, vo svojom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5674-2022/9088 zo 

17.6.2022 uvádza, že nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie na predmetnú 

stavbu a súhlasí s jeho vydaním.  

 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, vo svojom stanovisku č. KRHZ-TT-

2022/000141-002 z 30.5.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a 

riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bola listom č. 3797/2022 z 

19.5.2022 zaslaná v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona žiadosť o záväzné stanovisko spolu s 

oznámením o začatí kolaudačného konania a písomným vyhodnotením plnenia podmienok určených v 

záverečnom stanovisku MŽP SR č. 417/2021-1.7/zg z 24.3.2021 pod názvom „Optimalizácia 

spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. 

v lokalite Jaslovské Bohunice“.  

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 101/2022-1.7/sr, 45576/2022 z 12.8.2022  uvádza, že návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít spaľovania 

RAO“ 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 (zákon o 

posudzovaní vplyvov) a so záverečným stanoviskom MŽP SR, sekcie posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 417/2021-1.7/zg, 

16326/2021,16328/2021 – int. zo dňa 24.3.2021, vydaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov a 

jeho podmienkami.  

MŽP SR konštatuje, že v rámci posúdenia predmetného konania v zmysle § 38 ods. 4 zákona o 

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

predmetnej činnosti podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov. 

MŽP SR konštatuje, že podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný 

zabezpečiť súlad s ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej 

činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov a ich podmienkami. 

 

Dňa 13.10.2022 bolo účastníkom konania - Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, na úrad 

doručené vyjadrenie k návrhu kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Optimalizácia kapacít spaľovania 

RAO“ v ktorom: 

I. Žiada opraviť v návrhu kolaudačného rozhodnutia v 3. odseku  na strane 2 namiesto fyzickej osoby 

M.D. uviesť Občianske združenie Chceme zdravú krajinu. 

Úrad uvedenú požiadavku zapracoval a opravil predmetný odsek. 

II. Navrhuje preformulovať odsek na str.1 návrhu kolaudačného rozhodnutia,  použitím 

minulého/prítomného času. 

Úrad uvedenú požiadavku zapracoval a opravil predmetný odsek. 

III. Združenie sa nestotožňuje so stanoviskom, ktoré zaujal ÚJD SR v liste č. UJD SR 2271-2022; 

6095/2022 z 12.8.2022 v bode č. 7 k námietke  vznesenej Občianskym združením Chceme zdravú 

krajinu a v uvedenom stanovisku neposkytol odpoveď na to, či Stavebník disponuje právoplatným 

povolením pre nakladanie s RAO v JZ TSÚ RAO. 
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Úrad vo veci vyššie uvedenej požiadavky zastáva nasledovné stanovisko. Pre jadrové zariadenie TSÚ 

RAO, ktorého prevádzka je primárne spojená s nakladaním s RAO, predstavuje vydanie samostatného 

povolenia na nakladanie s RAO duplicitu k súbežne vydanému povoleniu na prevádzku. Prevádzkové 

činnosti v tomto jadrovom zariadení sú zhodné s činnosťami nakladania s RAO a vykonávajú sa v 

súlade so schválenými limitmi a podmienkami bezpečnej prevádzky, s odsúhlasenou prevádzkovou 

bezpečnostnou správou a ďalšou posúdenou dokumentáciou.  

Keďže časové obmedzenie platnosti povolenia na prevádzku TSÚ RAO bolo novelou atómového 

zákona č. 143/2013 Z. z. zrušené a toto povolenie v plnej miere pokrýva aj činnosti nakladania s RAO, 

nevznikla potreba upravovať činnosti nakladania s RAO na jadrovom zariadení samostatným 

povolením. 

Úrad vo veci námietky uvedenej v bode č. 7 zastáva stanovisko, že pre účely vydania kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu „Optimalizácia  kapacít spaľovania RAO“ sú činnosti nakladania s RAO v 

jadrovom zariadení TSÚ RAO plne pokryté rozhodnutím ÚJD SR č. 498/2010. 

 

Ostatné dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia. 

 

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena 

stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné zmeny sú zakreslené v 

projekte skutočného vyhotovenia stavby. 

 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, 

preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok vo výške 530,- € (slovom päťstotridsať eur) bol stanovený podľa sadzobníka 

správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a 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 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. 417/2021-1.7/zg zo dňa 

24.3.2021. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa 

zverejnenia tohto rozhodnutia.  
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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. 

 

 

 

 

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu 

(§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), 

doručuje verejnou vyhláškou.  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 

správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na 

adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej  elektronickej tabuli (CUET) na 

Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu 

jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky 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:  

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 
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Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách 

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

republika 

 

 

verejnou vyhláškou: 

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce 

Kashif Butt, Williama Schiffera 9098/2, 917 08 Trnava 

Marek Molda, Žlkovce 110, 920 42 Žlkovce 

Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 3, 811 05 Bratislava 

Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany, SR 

Július Zemko, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince 

Alternatívne odbory JAVYS, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Základná odborová organizácia JAVYS , Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince 

Obec Chtelnica, Námestie 1. mája 495/52, Chtelnica 922 05 

Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 

Mesto Vrbové, Ul. Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka 

Obec Bašovce, Bašovce 160, 922 01 Bašovce 

Obec Borovce, Borovce 168, 922 09 Borovce 

Obec Dolný Lopašov, Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov 

Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

Obec Dubovany, Dobovany 200, 922 08 Dubovany 

Obec Krakovany, Námestie sv. Milkuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov 

Obec Ratnovce, Ratnovce 152, 922 31 Ratnovce 

Obec Šterusy, Šterusy 117, 922 03 Vrbové 

Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice 

Obec Veselé, Veselé 346, 922 08 Veselé 

Obec Kátlovce, Kátlovce 1, 919 55 Kátlovce 

verejnosť 
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Na vedomie 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Obec Pečeňady, 93, 922 07 Pečeňady, Slovenská republika 

Obec Žlkovce, 158, 920 42 Žlkovce, Slovenská republika 

Obec Radošovce, okres Trnava, , 919 30 Radošovce, Slovenská republika 

Obec Dolné Dubové, 1, 919 52 Dolné Dubové, Slovenská republika 

Obec Nižná, okr. Piešťany, 80, 922 06 Nižná, Slovenská republika 

Obec Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika 

Obec Ratkovce, 97, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika 

Obec Malženice, 0, 919 29 Malženice, Slovenská republika 

Obec Špačince, Hlavná, 183, 919 51 Špačince, Slovenská republika 

Obec Kátlovce, , 1, 919 55 Kátlovce, Slovenská republika 

Obec Bašovce, , 160, 922 01 Bašovce, Slovenská republika 

Obec Dubovany, , 200, 922 08 Dubovany, Slovenská republika 

Obec Borovce, Borovce, 168, 922 09 Borovce, Slovenská republika 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto, Slovenská republika 

Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra, Slovenská republika 

Okresný úrad Trnava, Kollárova 543, 917 02 Trnava, Slovenská republika 

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava - mestská časť Ružinov, 

Slovenská republika 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

Technická inšpekcia, a.s., IČO (Identifikačné číslo organizácie), Slovenská republika 

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./, Pevná sieť, Slovenská 

republika 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, , 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského, 917 77 Trnava, Slovenská 

republika 

Obec Chtelnica (OVM), Námestie 1.mája 495, 922 05 Chtelnica, Slovenská republika 

Obec Trebatice (OVM), Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice, Slovenská republika 

Obec Veselé, , 922 08 Veselé, Slovenská republika 

Obec Červeník (OVM), Kalinčiakova 372, 920 42 Červeník, Slovenská republika 

Obec Drahovce, Drahovce, Slovenská republika 

Obec Krakovany (OVM), Námestie sv.Mikuláša 406, 922 02 Krakovany, Slovenská republika 

Obec Šterusy (OVM), 117, 922 03 Šterusy, Slovenská republika 

Obec Banka (OVM), Topoľčianska cesta 4014, 921 01 Banka, Slovenská republika 

Obec Ratnovce, 152, 922 31 Ratnovce, Slovenská republika 

Obec Ostrov, okres Piešťany (OVM), 315, 922 01 Ostrov, Slovenská republika 

Obec Dolný Lopašov (OVM), 79, 922 04 Dolný Lopašov, Slovenská republika 

Mesto Piešťany (OVM), Nám. SNP 1475, 921 45 Piešťany, Slovenská republika 
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Mesto Vrbové (OVM), Ul. Gen. M. R. Štefánika 15, 922 03 Vrbové, Slovenská republika 

Mesto Hlohovec (OVM), M. R. Štefánika 6, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika 

 

  


