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Číslo: 871/2021 

 
 
 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 
       Tomášikova 22 
       821 02  Bratislava 
     

 
    
 

 
R O Z H O D N U T I E  č.  3 8 / 2 0 2 1                                

 
 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 
správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z.  
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

v y d á v a    s ú h l a s  
 

 
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Tomášiková 22,  
821 02 Bratislava, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice,  
 

na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania JE V1  
v úradom posúdenej dokumentácii B6.5-D13.1/SK Plán nakladania a prepravy 

rádioaktívnych odpadov z 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 7. 

 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie 
nasledovnej podmienky: 
 
Držiteľ povolenia bude objekt SO 490:V1 využívať na dočasné umiestňovanie kovových 
kontaminovaných materiálov z vyraďovania JE V1 najneskôr do 12 mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia pre objekt SO 760-II.3/4/5:V1 
vydaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Termín: podľa textu 
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Odôvodnenie 
 
 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.11.2020 zn. 2020/10028/3200/Mlč začal dňom 
25.11.2020 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej 
jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania JE V1 v úradom posúdenej dokumentácii uvedenej vo 
výrokovej časti rozhodnutia.  

 
Dňa 14.12.2020 úrad rozhodnutím č. 338/2020 prerušil správne konanie do doby 

vydania záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej 
len „MŽP SR“) o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 
Dňa 2.2.2021 úrad obdržal záväzné stanovisko MŽP SR zn. 6472/2021-1.7/zg 

5800/2021 z  29.1.2021, v ktorom konštatuje súlad navrhovaných zmien v dokumente Plán 
nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov z 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 7 so 
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v zmysle neskorších prepisov. Závery MŽP SR zo záväzného stanoviska 
sú po ich zohľadnení v primeranom rozsahu premietnuté do podmienky tohto rozhodnutia. 

 
Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie 

splnil požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 1 až 3 
vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.  

 
 Revízia č. 7 dokumentu Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov  

z 2. etapy vyraďovania JE V1 rieši využitie priestorov bývalých stolíc TG1, TG3 a TG4 
v objekte SO 490:V1 na dočasné umiestnenie kovových kontaminovaných materiálov 
z vyraďovania JE V1 pred ich dekontamináciou a následným uvoľnením do životného 
prostredia. 

 
Po posúdení  úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky 

atómového zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských 
technických noriem. 

 
Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 

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

 
 
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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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 
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
 

 
 
 
 V Trnave dňa 17.2.2021 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Peter U h r í k 
                                                                             generálny riaditeľ sekcie 
                                                            hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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