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Číslo: 2218/2022, spis UJD SR 820-2022 (UJD SR 3109-2021) 

 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  9 6 / 2 0 2 2 
 

 

 

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

zapísanej v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len stavebník) 
a podľa § 83 stavebného zákona 

 

 

 

p o v o ľ u j e   p r e d č a s n é  u ž í v a n i e   s t a v b y 
 

 

BIDSF D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení – „DZM č. 5293/2017 

Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“ 

 na dobu 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za účelom 

vyskúšania podľa Programu 15-PRG-25/2200/2120 Program AKV – Modifikácia 
odvodu kontaminovaných vôd z MSVP, vydanie č. 1.  

 

 

 

Stavba je umiestnená v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s, v lokalite Bohunice a 

pozostáva zo stavebných objektov a prevádzkového súboru: 

• SO 724 Sklad bazénových vôd  

• SO 690 Vnútorná cesta a chodník  
• APK 6, APK 7 

• PS 34 Zariadenie skladovania bazénových vôd. 
Úrad podľa § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovnú podmienku:  

Do 15 dní po kladnom vyhodnotení Programu AKV 15-PRG-25/2200/2120 je stavebník 
povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. 
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Odôvodnenie 

 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2021/07315/3230/KrK z 10.9.2021 začal úrad dňom 
14.9.2021 konanie na predčasné užívanie stavby BIDSF D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž 
nových zariadení – „DZM č. 5293/2017 Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“. 

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 174/2018 z 19.6.2018. 

Rozhodnutím úradu č.  444/2019 z 3.12.2019 bola predĺžená lehota na dokončenie stavby. 
Predmetom predčasného užívania stavby je vyskúšanie zariadenia podľa Programu 

AKV 15-PRG-25/2200/2120  a jeho vyhodnotenie.   

Úrad listom č. 6835/2021 zo 4.10.2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie konania na predčasné užívanie stavby a zároveň ich pozval na ústne rokovanie. 
Návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby bol preskúmaný pri ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 9.11.2021 v areáli Jadrovej a vyraďovacej 
spoločnosti, a. s, v lokalite Bohunice. 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, rozhodnutie o zmene dokončenia stavby, 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 
- zápisnicu o prevzatí č. IPR I00V1BD32011, BIDSF D4.1 – časť  Modifikácia odvodu 

kontaminovaných vôd z MSVP,  

- stavebné denníky, 
- sprievodnú technickú dokumentáciu.  

Súčasne na úrade prebiehalo konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny 
ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia Technológie na 
spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len „TSÚ RAO“) v rozsahu uvádzania do 
prevádzky a prevádzky zariadení na odvod kontaminovaných vôd z  MSVP. Toto konanie bolo 

prerušené rozhodnutím úradu č. 346/2021 z 30.11.2021. 

Podľa § 19 ods. 3 atómového zákona povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 
prevádzky vydá úrad po predložení písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou 
v prílohe č. 1 bode C atómového zákona. Toto povolenie je súčasťou povolenia na predčasné 
užívanie stavby podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak sa začalo 
konanie o predbežnej otázke. Konanie bolo prerušené rozhodnutím úradu č. 367/2021 
z 1.12.2021. 

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci uvedené v záväznom stanovisku BOZPI./BEZ/2021/7029 INA-92-12-2.1/ZS-C22,23-21 

z 10.11.2021. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb ani 
bezpečný stav stavby,  preto Inšpektorát práce Nitra súhlasil s vydaním  rozhodnutia 
o predčasnom užívaní predmetnej stavby za podmienky, že tieto nedostatky stavebník odstráni 
v danom termíne a ich odstránenie oznámi Inšpektorátu práce Nitra a úradu.  

Stavebník listom č. 2022/00324/3200/Hlb z 13.1.2022  zaevidovanom na úrade 
24.1.2022 oznámil odstránenie nedostatkov Inšpektorátu práce Nitra a úradu. 

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky Prezídium hasičského a záchranného zboru  
vo svojom stanovisku č. PHZ-OPP4-2022/002077-003 z 27.1.2022 uvádza, že s vydaním 
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povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí 
bez pripomienok. 

Dňa 15.02.2022 úrad rozhodnutím č. 59/2022 vydal súhlas na realizáciu zmeny 
ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia TSÚ RAO v rozsahu 

uvádzania do prevádzky a prevádzku zariadení na odvod kontaminovaných vôd z MSVP. Toto 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.03.2022, preto úrad v konaní pokračuje.  
Ostatné pozvané dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani v určenej 

lehote nevzniesli námietky alebo pripomienky. 
Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna. Drobné 
zmeny sú zaznamenané v Montážnom denníku zmien a zakreslené v projektovej dokumentácii 
skutočného vyhotovenia stavby. 

Stavba bude v predčasnom užívaní v termíne troch mesiacov od nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  Do 15 dní po kladnom vyhodnotení aktívneho vyskúšania 
zariadenia je stavebník povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. 

Predčasným 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 nebol vyrubený, pretože správne konanie nepodlieha poplatkovej 

povinnosti  podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad 
na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

Trnava 29.03.2022 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
v zastúpení Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru   
odbor rádioaktívnych odpadov  

a vyraďovania jadrových zariadení 
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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 
osobitého predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitého predpisu, doručuje 
verejnou vyhláškou. 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 
(v prípade ÚJD SR zverejní sa) po dobu 15 dní na  úradnej tabuli umiestnenej pri vchode do 

budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a na elektronickej 

úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia 
lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec 
lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po 
uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci 
po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.  
 
 

Dátum vyvesenia: 
Odtlačok pečiatky, podpis:  
 

Dátum doručenia:  
Odtlačok pečiatky a podpis: 
 

Dátum zvesenia: 
Odtlačok pečiatky, podpis: 
 

Rozdeľovník: 
Doručí sa 

1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Pavol Štuller, MBA,  predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ, Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30 

2. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 

3. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad, Nám. 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, pop. č. 294, 919 29 Malženice  
7. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, pop. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany  
8. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, pop. č. 158, 920 42 Červeník  
9. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, pop. č. 97, 920 42 Červeník 

10. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, pop. č. 80, 922 06 Nižná 

11. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, p. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice 

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

13. Občianske združenie „Chceme zdravú krajinu“, Lermontovova 3, 811 05 Bratislava 

14. Fyzická osoba: Mgr. Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Dotknuté orgány: 
1. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZŽP, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01  Trnava 

2. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZŽP, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01  Trnava 

3. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZŽP, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

4. OÚ Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 01  Trnava 

5. OÚ Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

6. OÚ Trnava, Odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

7. OÚ Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 8, 920 01 Hlohovec 

8. OÚ Hlohovec, SŽP, odd.OPVZŽP, ŠSOPaK, Jarmočná 8, 920 01 Hlohovec 

9. OÚ Piešťany,  Odbor starostlivosti o ŽP, Krajinská 13, 921 25 Piešťany 

10. OÚ Piešťany,  Odbor doprava a cestné komunikácie, Krajinská 13, 921 25 Piešťany 

11. OÚ Piešťany,  Odbor SŽP, odd. OPVZŽP, ŠSOPaK, Krajinská 13, 921 25 Piešťany 

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

13. MV SR Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 8826 86 Bratislava  
14. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra  

15. RÚVZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9 

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

17. MDaV SR, sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, Námestie slobody č. 6,  P.O.BOX 100, 810 05 
Bratislava 

18. MH SR, Sekcia energetiky, Odbor palív a energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 
Bratislava 212 

19. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

20. MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

21. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sekcia hospodárskej stratégie, Starohájska 10, 
917 01 Trnava 

22. Slovenská agentúra ŽP, Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica 
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