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Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  4 4/2 0 2 3 
 

 

 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, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T,  

IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 55 zákona rozhodol 

takto:  

 

 Stavba: „Rekonštrukcia  a rozšírenia HS a priľahlých priestorov v SO 47“ umiestnená 

na parcele č. 704/90, 704/50, 704/55 v katastrálnom území Bohunice, LV č. 1092, v areáli 

JAVYS, a. s., lokalita Bohunice, sa v zmysle § 55 a § 66 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e. 

  

Predmetom projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu 

„Rekonštrukcia a rozšírenia HS a priľahlých priestorov v SO 47“ je riešenie stavebných  

a konštrukčných úprav HS (hygienických slučiek) a priľahlých priestorov v SO 47 

(Prevádzková budova) a prechodu z kontrolovaného pásma a priľahlých priestorov v SO 32 

(Medzistrojovňa). Cieľom projektu je rozšírenie kapacity šatňovania pre potrebné navýšenie 

počtu zamestnancov prevádzky JAVYS, a. s., modernizáciu sociálnych zariadení pre 

kancelárske priestory, modernizácia niektorých kancelárskych priestorov v SO 47 a rozšírenie 

prechodu z priestorov kontrolovaného pásma v SO 32 z dôvodu budúceho navýšenia počtu 

zamestnancov.  

Jestvujúci objekt SO 47 Prevádzková budova a objekt SO 32 Medzistrojovňa sú 

umiestnené v juhozápadnej časti areálu JAVYS, a. s. Objekt SO 47 pozostáva z prevádzkovej 

budovy a spojovacieho mostu, ktorým je spojený s objektom medzistrojovne SO 32.  

Objekt SO 47 má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 43,85 m a 13,26 m a je 

orientovaný dlhšími stranami juhovýchod-severozápad. Objekt má 6 nadzemných podlaží a 2 

podzemné podlažia. Výška atiky objektu je 22,72 m nad okolitým terénom, základová škára je 

asi 6 m pod terénom. Objekt má jedno hlavné schodisko s osobným výťahom a exteriérové 

únikové schodisko. V 1.PP sú šatne s umyvárňami zamestnancov, sklady a technické 

priestory. V 2.PP sú technické priestory, laboratória a úkryt CO s núdzovou únikovou 

chodbou. Na 1.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím, kde sa 
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v rámci rekonštrukcie a rozšírenia kapacít severozápadná časť objektu od hlavného schodiska 

prestavia na šatňovú časť mužov. Na 2.NP sú šatne mužov a žien s hygienickými priestormi 

a dennými miestnosťami, sklady a kancelária radiačnej kontroly. Na zvyšných podlažiach 

3.NP až 6.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím a 5.NP aj 

priestory laboratórií. Konštrukčný systém objektu tvorí železobetónový monolitický skelet 

stĺpového typu ako dispozičný a konštrukčný trojtrakt založený na železobetónovej 

monolitickej doske so železobetónovými bezprievlakovými stropnými doskami. Prístup do 

objektu je z troch strán a zo spojovacieho mostu. Spojovací most je dvojpodlažný zo 

železobetónovej monolitickej konštrukcie založený na železobetónových pätkách.  

Riešená časť objektu SO 32 sa nachádza v juhozápadnej časti objektu hneď za 

spojovacím mostom z objektu SO 47 na podlaží +4,500. V riešenej časti sa nachádzajú 

komunikačné, skladové, kancelárske priestory a priestor havarijnej sprchy. Nosný 

konštrukčný systém objektu pozostáva zo železobetónových stien a stĺpov, stropy sú trámové 

zo železobetónu.  

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona 

určujú nasledovné záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

1. Stavbu možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom 

v stavebnom konaní. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce 

sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb 

na stavenisku. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 532/2002 

Z.  z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby a príslušné technické normy.  

4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami 

podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou 

overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.  

5. Stavba bude dokončená v lehote do 1.12.2025. 

6. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky. Dodávateľa stavby stavebník oznámi úradu do 

15 dní po vyhlásení výsledkov výberového konania.  

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky 

zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:  

7.1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, vydal 

záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/036129-002 z 27.9.2022 pre plánovanú 

investičnú akciu z hľadiska ochrany vodných pomerov pri dodržaní nasledovnej 

podmienky: 

a) Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových 

a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, 

podzemných a povrchových vôd.  

7.2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové 

hospodárstvo, vydal súhlasné vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2022/036172-002 

z 19.9.2022 pre plánovanú investičnú akciu s nasledovnými podmienkami: 

a) Pri realizácii daného investičného zámeru dodržať ustanovenia zákona 

o odpadoch.  

b) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia 

odpadov, ktoré vznikli počas výstavby. 
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7.3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal záväzné stanovisko č. OU-

TT-OSZP3-2022/036184-002 z 14.9.2022 pre plánovanú investičnú akciu z hľadiska 

ochrany prírody a krajiny s nasledovnými podmienkami:  

a) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na 

dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona 

o ochrane prírody). 

b) Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP 

Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne 

finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona 

o ochrane prírody. 

c) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 

ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať 

citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa 

drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového 

systému čo najskôr zasypať.  

d) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému 

úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického 

vedenia je každý povinný uložiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu 

a usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.  

e) V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie 

inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, 

alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona 

č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

f) V zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, 

s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami 

zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného 

okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.  

g) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) 

je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť 

na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, 

že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany 

chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť 

sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 

písm. h) zákona o ochrane prírody. 

7.4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo súhlasné 

stanovisko č. KRHZ-TT-2022/000223-002 z 3.10.2022 s nasledovnými 

podmienkami:  

a) Pred kolaudáciou predložiť na odsúhlasenie kompletný projekt celej stavby – 

časť Protipožiarne zabezpečenie stavby, projekty požiarnotechnických zariadení 

zabudovaných v stavbe, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia a Architektúra. 

b) Do realizačného projektu časť Protipožiarne zabezpečenie stavby doplniť 

navrhované umiestnenie núdzového osvetlenia, tlačidlových hlásičov EPS 

a protipožiarnych klapiek. 

c) Predložiť projekt vo vhodnej mierke, s kótami, s legendou a všetkými 

náležitosťami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na obsah a rozsah 
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projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v  

§ 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

 

8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalej len 

„správny poriadok“).  

9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby.  

10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 

prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 písm. f) stavebného zákona použiť iba 

stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nezačne s výstavbou.  

13. Stavebník je povinný oznámiť úradu začatie stavby.  

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník podal dňa 3.11.2022 na úrad žiadosť č. 2022/08152/3230/Krk zo dňa 2.11.2022 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a priľahlých 

priestorov v SO 47“ umiestnenú v areáli JAVYS, a. s., 919 30 Jaslovské Bohunice,  

LV č. 1092, parcela č. 704/90, 704/50,704/55.   

Úrad oznámil začatie konania listom č. 8670/2022 z 15.11.2022 všetkým známym 

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

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 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 na dobu 15 dní. 

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, č. OU-TT-

OSZP3-2022/036129-002 z 27.9.2022 bolo vydané kladné vyjadrenie za predpokladu 

dodržania podmienky uvedenej v bode 7.1 výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

odpadové hospodárstvo č. OU-TT-OSZP2-2022/036172-002 z 19.9.2022 bolo vydané 

súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode 7.2 výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2022/036184-

002 z 14.9.2022 bolo vydané súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok 

uvedených v bode 7.3 výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v stanovisku č. KRHZ-TT-

2022/000223-002 z 3.10.2022 uvádza, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí za 

predpokladu splnenia podmienok č. 7.4. výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Obec Jaslovské Bohunice vydala stanovisko č. OcÚ/1356/2022/4742 z 2.9.2022 v ktorom 

uvádza, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok.  

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., vydala odborné stanovisko č. 7165043818/30/22/BT/OS/DOK 

z 5.10.2022, v ktorom uvádza nedostatky a upozornenia, ktoré je potrebné odstrániť ku dňu 

kolaudácie stavby. Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného 

povolenia. 

Úrad listom č. 9396/2022 z 9.12.2022 zaslal žiadosť o záväzné stanovisko na MŽP SR 

spolu s vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska č. 2292/2015-

3.4/hp. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok zabezpečil stavebník. Konanie bolo 

prerušené rozhodnutím úradu č. 339/2022 z 13.12.2022 z dôvodu požiadavky doplnenia 

záväzného stanoviska MŽP SR. Dňa 5.1.2023 bolo záväzné stanovisko č. 369/2023-1.7/sr, 

572/2023 z 4.1.2023 na úrad doručené.  

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 369/2023-1.7/sr, 572/2023 z 4.1.2023 uvádza, že 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a priľahlých 

priestorov v SO 47“ 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, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2292/2015-3.4/hp zo 

dňa 27.11.2015 a jeho podmienkami, 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.   

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že uskutočnením 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 povoleniu stavby. Stavba neovplyvní 

nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 800,- € (slovom osemsto eur) bol stanovený podľa sadzobníka 

správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) 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.  
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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. 

 

 

V Trnave dňa 3.2.2023 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činnosti 

 

 

 

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 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:  
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 Doručuje sa verejnou vyhláškou:   

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

Bohunice 

Doručuje sa na vedomie doporučene: 

2.Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, oddelenie požiarnej 

prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava  

3.TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Matuškova 48, 976 31 Vlkanová 

4.Obec Jaslovské Bohunice, obecný úrad, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské 

Bohunice 

5.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja (odpadové hospodárstvo), Kollárova 8, 917 02 Trnava  

6.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava  

7.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia (štátna vodná správa), Kollárova 8, 917 02 Trnava  

8.MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

9.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra  

10.ÚVZ, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

 


