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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 2498-2022; 9588/2022  

 

 

Trnava 

15. 12. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 341/2022   

  

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, prerokoval žiadosť Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské 

Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 

10788/T, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 88 stavebného zákona   

 

Výrok 

p o v o ľ u j e       o d s t r á n e n i e       s t a v b y 

 

„Objekt 44/10 Zložisko kvapalných RAO jadrového zariadenia JE A1“  

v rámci realizácie III. a IV. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1. 

 

Objekt 44/10 je vybudovaný na parcelách č. 704/70 a 704/62. Objekt 44/10 sa používal na skladovanie 

kvapalných RAO, ktoré vznikli v priebehu prevádzky a v priebehu vyraďovania JE A1. Objekt 

pozostával z vlastnej technologickej budovy, kde bol umiestnený technologický systém pre 

prečerpávanie KRAO medzi jednotlivými nádržami objektu, ako aj inými objektami JE A1.  

Stavebná časť technologickej budovy tvorí jeden celok so skladovacími nádržami. Je zhotovená z 

monolitického železobetónu. Stavba je založená na monolitickej základovej doske. Hrúbka stien je 50 

cm. Železobetónové konštrukcie do +- 0,00 m, vrátane nádrží sú zhotovené z betónu B-170 vo 

vodotesnom vyhotovení. Nadzemná časť je tvorená kostrou zo železobetónových rámov. Použitý 

železobetón je typu B-170. Izolácia podzemnej časti budovy je tvorená dvojvrstvovou torkrétovou 

omietkou. Pozdĺžne obvodové steny nadzemnej časti sú z keramzit-betónových panelov. Vnútorné 

priečky sú murované. Podlahy sú cementované, v neaktívnych miestnostiach je na cementovom potere 

nalepené PVC so zavarenými škárami. V aktívnych častiach sú steny a stropy natreté olejovým 

náterom, v ostatných miestnostiach sú latexové alebo vápenné nátery. Stropy sú monolitické. Nad 
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potrubnou chodbou je použitý ťažký betón (3,2 kg/dm3). Stropy nad prízemím sú prefabrikované 

strešné dosky, ukladané na rámy nosnej konštrukcie v potrebnom spáde strechy.  

 

Dotknutý objekt bude po obvode odkopaný a výkop bude zabezpečený proti zosunutiu (záporové 

paženie a svahovanie). 

Postup demolácie - odstránenie plechu zo strechy v priestore, odstránenie atiky plochej strechy, 

odstránenie strechy, odstránenie nadzemnej časti objektu, odstránenie obvodových stien, odstránenie 

oceľového schodišťa, odstránenie vnútorných stien a priečok, vybratie hermetických dverí a zárubní, 

odstránenie podlahy.  

 

Použité technické zariadenia - mobilné rýpadlo Volvo EW 210D, priamočiara píla, ručné elektrické 

náradie.  

Podmienky odstránenia: 

1. Stavbu odstrániť do 1.6.2025. 

2. Na odstránenie stavby nesmie byť použitá trhavina. 

3. Všetky činnosti vykonávať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Všetky činnosti vykonávať v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Všetky odpady, zaradené do kategórie RAO, spracovať na technológiách pre spracovanie a 

úpravu RAO a následne uložiť v Republikovom úložisku RAO Mochovce.  

6. Pre zber a triedenie jednotlivých druhov odpadov zabezpečiť vhodné nádoby (MEVA sudy a 

kontajnery). 

7. Odpad triediť v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje „Katalóg odpadov“ v znení neskorších predpisov.  

 

  

Odôvodnenie 

Stavebník podal dňa 9.6.2022 na úrad žiadosť č. 2022/04739/3230/Krk zo dňa 9.6.2022 o vydanie 

povolenie na odstránenie stavby „SO 44/10 jadrového zariadenia JE A1“ v rámci „IPR 

IOOA1ND51022 Realizácia III. a IV. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1“, parcela č. 

704/70 a 704/62, LV č. 1092, k. ú. 822 400 Bohunice, lokalita Jaslovské Bohunice, okres Trnava.  

Úrad oznámil začatie stavebného konania listom č. 4500/2022 z 15.6.2022 všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby, upustilo sa v 

zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Začatie 

konania bolo zverejnené na internetovej stránke ÚJD SR, úradnej tabuli a na CUET dňa 15.6.2022 na 

dobu 15 dní, t. j. do 30.7.2022. 

Technická inšpekcia, a. s., vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 

2854/4/2022 z 23.5.2022, v ktorom uvádza, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.  

Stavba bude odstránená spoločnosťou  VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava. 
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Úrad listom č. 4657/2022 z 21.6.2022 zaslal na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky (ďalej len „MŽP SR“) žiadosť o vydanie záväzného stanoviska spolu s  vyhodnotením 

spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska č. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015. Písomné 

vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok zabezpečil stavebník.  

Konanie bolo prerušené rozhodnutím úradu č. 209/2022 z 27.7.2022 z dôvodu chýbajúceho záväzného 

stanoviska MŽP SR. Záväzné stanovisko MŽP SR bolo na úrad doručené dňa 2.11.2022.  

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 446/2022-1.7/sr, 63024/2022 z 31.10.2022 uvádza, že povolenie 

na odstránenie stavby SO 44/10 jadrového zariadenia JE A1 v rámci projektu „IPR IOOA1ND51022 

Realizácia III. a IV. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1“ 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 a so záverečným stanoviskom MŽP SR, sekcie 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 

2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015, vydaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho 

podmienkami.  

S ohľadom na proces správneho konania stavebný úrad predĺžil predpokladaný termín žiadaný 

stavebníkom na odstránenie stavby  do 1.6.2025.  

Stavebný úrad zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

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

účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 

dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby a preto bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 50,- € (slovom päťdesiat eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych 

poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62 písm. a) 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. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 

27.11.2015. 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. 

 

 

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 
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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 sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou 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 

  

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

službách 

 

Doručuje sa 

verejnou vyhláškou: 

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

verejnosť 
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Na vedomie 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

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

Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 0, 922 07 Veľké Kostoľany, Slovenská republika 

Obec Malženice, 0, 919 29 Malženice, Slovenská republika 

Obec Pečeňady, 93, 922 07 Pečeňady, Slovenská republika 

Obec Žlkovce, 158, 920 42 Žlkovce, Slovenská republika 

Obec Ratkovce, 97, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika 

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

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

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

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

Slovenská republika 

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

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

VUJE, a.s., Okružná, 918 64 Trnava, Slovenská republika 

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

 

  


