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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 2811-2022; 9180/2022  

 

 

Trnava 

2. 12. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 328/2022   

  

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 § 85 ods. 1 stavebného 

zákona 

 

 

Výrok 

p o v o ľ u j e   z m e n u   v   u ž í v a n í   s t a v b y 

 

„BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu – Zriadenie pracoviska 

suchej fragmentácie v objekte Strojovňa V1 - 1. blok“. 

 

Technologickou zmenou je zmena vykonávanej činnosti z fragmentácie parogenerátorov (PG) na 

spracovanie betónových blokov. Na fragmentačnom pracovisku nebudú vykonané žiadne stavebné 

zmeny. 

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/10, LV č. 1092 v k. ú. Bohunice pri Trnave, v areáli 

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

 

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

1. Stavbu je možné užívať na súčasný účel a každú zmenu užívania treba vopred oznámiť úradu. 
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Odôvodnenie 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2022/05733/3200/Hlb z 19.7.2022 začal úrad dňom 20.7.2022 

konanie na zmenu v užívaní stavby BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov 

primárneho okruhu“, časť „Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO strojovňa V1–1. blok“. 

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 303/2018 z 12.11.2018 a užívanie stavby bolo 

povolené rozhodnutím úradu č. 118/2020 zo 16.3.2020. 

 

Údaje o novom spôsobe užívania stavby: 

Po ukončení fragmentácie všetkých 12 ks parogenerátorov bude realizovaná 1. etapa demobilizácie, 

počas ktorej budú z pracoviska suchej fragmentácie parogenerátorov (PG) demobilizované niektoré 

fragmentačné zariadenia. K tomu, aby bolo možné dosiahnuť ciele projektu D4.2 sa bude na 

pracovisku vykonávať nakladanie s kontaminovanými betónovými blokmi z otvorov pre vyberanie PG 

a budovanie bazénov zo SO - budovy reaktorov V1; servisných poklopov PG  zo SO budovy reaktorov 

V1 a betónových základov hlavnej uzatváracej armatúry (HUA) zo SO budovy reaktorov V1, vrátane 

manipulácie s blokmi, ale aj s fragmentami blokov.  

Na fragmentačnom pracovisku v SO strojovňa V1 nebudú z dôvodu spracovania betónových blokov a 

ich transportov vykonané žiadne stavebné zmeny. Technologickou zmenou je zmena vykonávanej 

činnosti  z fragmentácie PG na spracovanie betónových blokov.  

Prípravné práce 

Pred transportom a spracovaním (drvením) betónových blokov na pracovisko fragmentácie PG bude 

realizovaná 1. etapa demobilizácie fragmentačných zariadení PG. Z pracoviska bude demobilizovaný 

najmä 1. a 2. manipulátor na rezanie rúrkovnice PG a nosný rám, ktorý rezal plášť PG. Odpojenie 

fragmentačných zariadení od napájacieho rozvodu silnoprúdu nebude mať vplyv na schému zapojenia 

napájacieho rozvodu silnoprúdu. 

Z fragmentačných zariadení PG na pracovisku ostáva: pásová píla, hydraulické nožnice a páliace 

pracovisko, na ktorom sa pálili prstence plášťa PG. 

Všetky technologické rozvody ostávajú nezmenené (konkrétne: rozvod tlakového vzduchu, rozvod 

plynov pre páliace pracovisko, vzduchotechnika, napájací rozvod silnoprúdu, svetelný a zásuvkový 

rozvod).  

Rovnako tak bude na pracovisku ponechaný portálový žeriav s nosnosťou 20 t, pojazdné zdvíhadlo a 

stĺpový otočný žeriav – oba s nosnosťou 1,6 t. 

Spracovanie betónových blokov  

Betónové bloky sú dočasne skladované v priestoroch bývalých elektronapájačiek prvého a druhého 

bloku JE V1 v SO Strojovňa V1.  Betónové bloky budú na pracovisko transportované cez rozkladaciu 

strechu pomocou mostového 125 t žeriavu.   

V priestoroch haly  budú zriadené pracoviská na spracovanie betónových blokov, vrátane pomocných 

oceľových konštrukcií. Betónové bloky môžu byť spracované dvomi možnými spôsobmi: 

1. Ponechanie betónových blokov ako celku  

Ak to bude technicky možné, z betónového bloku bude odstránená oblicovka a oceľové rámy. Kovové 

časti budú následne radiačne zmonitorované a uvoľnené do ŽP, v prípade potreby dekontaminované na 

úroveň potrebnú pre uvoľnenie do ŽP jednoduchými metódami priamo na pracovisku, alebo s 

využitím dekontaminačných liniek prevádzkovaných v SO budovy reaktorov V1. Tak ako oceľové 
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konštrukcie bude radiačne zmonitorovaný aj betónový blok. Následne budú odstránené oblasti 

(miesta) blokov s vyššou (nadlimitnou) hodnotou kontaminácie.  

Ak budú splnené príslušné uvoľňovacie limity, budú betónové bloky ako celok vyvezené na 

pracovisko mimo SO Strojovňa V1 (v areáli JE Bohunice) a tam budú rozdrvené na požadovanú 

frakciu; betón bude následne odseparovaný od oceľovej výstuže. 

2. Drvenie betónových blokov  

V tomto prípade sa budú betónové bloky demolovať (drviť) na pracovisku na fragmenty požadovanej 

veľkosti a drvený materiál sa bude triediť na betón, oblicovku a oceľovú výstuž a bude vložený do 

príslušných obalových súborov najmä: 

- 3 m3 kontajner (vnútorné rozmery: 3555 mm x 2105 mm x 400 mm; nosnosť 6000 kg) pre betónovú 

sutinu, ktorá môže byť potenciálne uvoľnená do ŽP (pre uvoľňovacie pracovisko FRM-06), 

- 1 m3 Big-bag, resp. 200 litrový sud (betónová sutina) v prípade, že pôjde o veľmi nízko aktívny 

alebo nízkoaktívny RAO, 

- kovová ohradová paleta (vnútorné rozmery 1200 mm x 800 mm x 800 mm), resp. 200 litrový sud pre 

oceľovú výstuž a časti oblicoviek (pre uvoľňovacie pracovisko FRM-02, FRM-03 a FRM-04).  

Následné transporty obalových súborov s betónovou sutinou, resp. oceľovými konštrukciami budú 

vykonané cez rozkladaciu strechu pracoviska, alebo budú pojazdným zdvíhadlom zdvihnuté z podlažia 

-4,8 m na ± 0,0 m na uvoľňovacie pracoviská.  

Kontaminovaná sutina bude uložená do Big-bagov, resp. 200 litrových sudov a bude odtransportovaná 

do m. č. R215. Kontaminované oceľové konštrukcie, ktoré nebude možné dekontaminovať, budú 

vložené do 200 litrových sudov, alebo do modrých ohradových paliet a rovnako budú 

odtransportované do m. č. R215.  

Sumárne bude spracovaných:  

- 30 ks betónových blokov z poklopov nad PG - hmotnosť cca 600 ton, 

- 12 ks betónových základov HUA - hmotnosť cca 20 ton, 

- 32 ks betónových blokov z výstavby bazénov - hmotnosť cca 500 ton, 

- 6 ks betónových servisných poklopov PG - hmotnosť cca 44 ton. 

 

 

Úrad listom č. 5767/2022 zo dňa 1.8.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

stavebného konania a zároveň ich pozval na ústne rokovanie.  

Na ústnom rokovaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 23.8.2022 bola zmena užívania stavby 

prerokovaná s dotknutými orgánmi. Konanie bolo prerušené rozhodnutím č. 244/2022 z 13.9.2022 z 

dôvodu nedoručeného stanoviska z Ministerstva životného prostredia SR a doručeného nesúhlasného 

stanoviska Inšpektorátu práce  Nitra č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6239-2022/12840 z 

25.8.2022. 

 

Inšpektorát práce Nitra v záväznom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6587-2022/15884 

zo 17.10.2022 uvádza, že všetky nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce č. 

IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6239-2022/12840 z 25.8.2022 v bodoch č. 1. až 24. boli odstránené, 

preto na základe zisteného stavu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

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

2022/000198-002 z 11.8.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska 

protipožiarnej ochrany súhlasí bez pripomienky. 

 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a 

riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bola listom č. 5769/2022 z 

1.8.2022 zaslaná v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona žiadosť o záväzné stanovisko spolu s 

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

záverečnom stanovisku MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp z 18.6.2014 a písomným vyhodnotením plnenia 

podmienok z rozhodnutia MŽP SR č. 2625/2018-1.7/hp-R z 31.5.2018. Písomné vyhodnotenia plnenia 

podmienok zabezpečil stavebník. 

MŽP SR vo svojom záväznom stanovisku č. 11792/2022-1.7, 57755/2022 zo dňa 10.10.2022 uvádza, 

že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho konania na stavbu „BIDSF D4.2 Demontáž 

veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu – Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v 

stavebnom objekte Strojovňa V1“  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 č. č. 

2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.6.2014, resp. s rozhodnutím MŽP SR č. 2625/2018-1.7/hp-R zo dňa 

31.5.2018 vydanými 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 ich podmienkami.  

Zároveň 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, resp. s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o 

posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.  

MŽP SR vyhodnotilo konanie vo veci zmeny užívania stavby BIDSF D4.2 z hľadiska koncepčného a 

možno konštatovať, že v rámci predmetného projektu 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. 

 

Ostatné dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu rozhodnutia na zmenu v 

užívaní stavby. 

 

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 na nový účel nie  je 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 30,- € (slovom tridsať eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych 

poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62 písm. a), bod 1. zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom. 
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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. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 

18.6.2014. 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 

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:  
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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,, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR 

verejnosť 

 

 

 

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

Obec Ratkovce, 97, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika 

Obec Malženice, 0, 919 29 Malženice, 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 
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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 

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

 

  


