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R O Z H O D N U T I E  č.  7 1 / 2 0 2 3 

o   z a s t a v e n í   s p r á v n e h o   k o n a n i a 

 

 

 

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 § 30 ods.1 písm. d) správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 8 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

 

z a s t a v u j e  
 

 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom v Jaslovských 

Bohuniciach 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T, 

 

 

 

správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového 

zákona, ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia Integrálny 

sklad rádioaktívnych odpadov (ďalej len „IS RAO“) v dokumente  

16-TPP-801 – Technologický predpis pre JZ IS RAO, vydanie č. 4. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.10.2022 zn. 2022/07994/2200/Ora začal dňom 

02.11.2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmien v posúdenej dokumentácii 

16-TPP-801 – Technologický predpis pre JZ IS RAO, vydanie č. 4 (prevádzkový predpis). 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie 

doplniť a preto v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku vydal dňa 01.12.2022 rozhodnutie úradu 

č. 325/2022 o prerušení správneho konania vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny 

v prevádzkovom predpise. Správne konanie bolo prerušené z dôvodu doplnenia chýbajúceho 

zdôvodnenia zmien vzhľadom k predchádzajúcemu vydaniu a doplnenia všetkých dokumentov 

ktorých sa daná zmena dotýka. Rozhodnutie úradu č. 325/2022 nadobudlo právoplatnosť dňa 

05.12.2022. 

 

Na základe listu zn. 2023/00725/2200/Ora zo dňa 26.01.2023 bolo správne konanie 

obnovené. Držiteľ povolenia doplnil aktualizovaný prevádzkový predpis o zdôvodnenie zmien. 

 

Po dôkladnom posúdení aktualizovaného prevádzkového predpisu úrad v rámci konania 

zistil, že predložená dokumentácia obsahuje nedostatky a  kapitoly nekorešpondujú s odvolávkami 

uvedenými v prehľade a zdôvodnení zmien.  

 

Zároveň držiteľ povolenia nepredložil všetku dokumentáciu na ktorú má vplyv zmena 

v predloženom prevádzkovom predpise. Uvedený dokument úrad nemôže schváliť bez posúdenia 

a schválenia nadradenej dokumentácie, ktorá má byť na úrad predložená v zmysle § 9 ods. 3 písm. 

e) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Keďže doplnenie podania neobsahuje v dostatočnej miere náležitosti žiadané rozhodnutím 

o prerušení správneho konania č. 325/2022, úrad podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku 

konanie zastavuje.  

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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 riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

     

  V Trnave 24.02.2023  

 

Ing. Miroslav Drahoš 

 

riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov 

a vyraďovania jadrových zariadení 


