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Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  4 5/2 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, § 66 stavebného 

zákona  rozhodol takto:  

 

 Zmena dokončenej stavby: „Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – 

VT – listovanie“ umiestnená na parcele č. 704/99, 704/92 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 je vybudovanie SO 808/A Prístavba VT 

lisovania a SO 808/B Trafostanica. Ide o halu pôdorysných rozmerov 26,7 x 14,0 m s výškou 

12 m. Dispozičné členenie prístavby je rozdelené podľa požiadaviek technológie lisovania 

a ostatných činností v rámci manipulácie a ovládania (prízemie – úroveň 0,000 m, prízemie – 

úroveň +10,800 m). Na streche haly je murovaná nadstavba strojovne VZT 9,2 x 5,15 m 

s výškou atiky 15,2 m a vedľa haly je prístavok pre hydraulický agregát 5,5 x 8,0 m výšky  

5,4 m. SO 808/A bude prevádzkovo prepojený bránami, dverami a prestupmi so susediacim 

SO 808 Bohunické spracovateľské centrum.  

Nová trafostanica s elektrickou rozvodňou je umiestnená severovýchodne od 

existujúceho objektu SO 808 a navrhovaného objektu SO 808/A.  

Existujúci objekt SO 807 Prístrešok pre VBK je pre účely výstavby SO 808/A 

potrebné upraviť, nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti. Úprava spočíva v skrátení prístrešku 

o jedno pole.  

Jestvujúca komunikácia SO 690/BSC, bude v rámci realizácie výkopov pre SO 808/A 

vybúraná a následne zrealizovaná nová (medzi SO 807 - SO 808 - SO 808/A).  

Vzduchovod na existujúcom potrubnom moste SO 400/BSC bude preložený na nový 

potrubný most a vedenie trasy zrealizované mimo SO 808/A. Zrušením potrubného mosta je 

potrebné preložiť aj existujúce káblové trasy a zabezpečiť napájanie trafostanice SO 808/B.  
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Pri plánovanej realizácii stavby nedochádza k požiadavkám na záber 

poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a nie sú dotknuté chránené územia, objekty 

a porasty.  

Nový stavebný objekt SO 808/A bude vybudovaný ako prístavba k existujúcemu SO 

808 a objekt SO 808/B bude vybudovaný ako samostatne stojaci objekt.  

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 30.11.2026. 

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-OSZP3-2022/025224-002 z 18.7.2022 pre plánovanú 

investičnú akciu z hľadiska ochrany vodných pomerov pri dodržaní nasledovných 

podmienok: 

a) Pred vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „SO 808/B Trafostanica“ je 

investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu 

v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.  

b) 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.  

c) Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.  

d) Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava 

vedenia technického vybavenia.  

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – odpadové hospodárstvo, vydal 

súhlasné vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/025363-002 z 23.6.2022 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-OSZP3-2022/025069-002 z 22.6.2022 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 prvý 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. 

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. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vydal vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-

2022/025051-002 z 30.6.2022, v ktorom uviedol nasledovné:  

a) V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva 

stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 

písm. r) zákona o ovzduší); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá 

kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým 

dokumentáciám. 

b) V zmysle § 26 ods. 1 zákona o ovzduší okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia 

vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 

zákona o ovzduší.  

c) Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), 

príp. dochádza k jeho zmene, jeho/jej povoľovanie spadá do kompetencie 
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príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany 

ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie 

do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných 

náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší. 

d) V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. 

dochádza k ich zmene, jeho/jej povoľovanie spadá do kompetencie Okresného 

úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej 

správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného 

alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí 

podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od 

druhu požadovaného súhlasu).  

e) Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú 

projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti 

o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.  

f) V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, 

stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel 

protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných 

vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich 

fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac za 

rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených 

v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z. z. (účinného od 

1.1.2016) a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  

č. 286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 1.1.2017). 

7.5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo stanovisko  

č. KRHZ-TT-OPP-97-001/2021 z 16.3.2021, v ktorom uvádza, že s riešením 

protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s nasledovnou podmienkou: 

a) Pri riešení ďalších zmien v stavebnom objekte SO 808 predložiť dokumentáciu 

celého objektu komplexne.  

  

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.  
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Odôvodnenie 

 

 

Stavebník podal dňa 21.11.2022 na úrad žiadosť č. 2022/08628/3230/Krk zo dňa 

16.11.2022 o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Optimalizácia 

spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO - VT lisovanie“ umiestnenú v areáli JAVYS, a. s., 

919 30 Jaslovské Bohunice, LV č. 1092, parcela č. 704/99, 704/92.   

Úrad oznámil začatie konania listom č. 9012/2022 z 28.11.2022 všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje námietky môžu uplatniť 

v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 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. 

Úrad listom č. 9099/2022 z 30.11.2022 požiadal MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska 

k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby spolu 

s vyhodnotením plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 417/2021-1.7/zg. 

Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok zabezpečil stavebník. Záväzné stanovisko z MŽP 

SR č. 98/2023-1.7/sr, 571/2023 z 4.1.2023 bolo na úrad doručené dňa 5.1.2023. 

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

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

OSZP3-2022/025224-002 z 18.7.2022 bolo vydané kladné vyjadrenie za predpokladu 

dodržania podmienok uvedených v bode 7.1 výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

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

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – odpadové hospodárstvo č. OU-

TT-OSZP3-2022/025363-002 z 23.6.2022 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-OSZP3-2022/025069-

002 z 22.6.2022 bolo vydané súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok 

uvedených v bode 7.3 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-OSZP3-2022/025051-

002 z 30.6.2022 bolo vydané súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok 

uvedených v bode 7.4 výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

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

OPP-97-001/2021 z 16.3.021 uvádza, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí za 

predpokladu splnenia podmienky uvedenej v bode č. 7.5 výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Obec Jaslovské Bohunice vydala stanovisko č. OcÚ/1289/2022/4324 z 22.7.2022 

v ktorom uvádza, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok.  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal záväzné stanovisko  

č.  ÚVZSR/ORO/7286/26760/2022 z 24.10.2022, v ktorom sa žiadosti o vydanie záväzného 
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stanoviska k návrhu na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia žiadateľa JAVYS,  

a. s., podľa § 32 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vyhovuje a povoľuje sa: „Optimalizácia spracovateľských 

kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“. 

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 98/2023-1.7/sr, 571/2023 z 4.1.2023 uvádza, že návrh 

na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „I00TSVD20004 – 

Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“ 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. 417/2021-1.7/zg, 16326/2021, 16328/2021 – int. zo dňa 24.3.2021 

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.  

Technická inšpekcia, a. s., v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácií stavby č. 

66/4/2021 z 1.2.2021 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je 

potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby. Uvedené pripomienky a upozornenia 

nebránia vydaniu stavebného povolenia.  

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. 417/2021-1.7/zg zo dňa 24. 3. 2021. 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 6.2.2023 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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 Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360 , 821 09 Bratislava 2 

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce 

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce (zástupca petície) 

Marek Molda, Žlkovce 110, 920 42 Žlkovce 

Július Zemko, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince 

Základná odborová organizácia JAVYS, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Alternatívne odbory JAVYS, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince 

Obec Chtelnica, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 

Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka 

Obec Bašovce, Bašovce 160, 922 01 Bašovce 

Obec Borovce, Borovce 168, 922 09 Borovce 

Obec Dolný Lopašov, Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov 

Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

Obec Dubovany, Dubovany 200,  922 08 Dubovany 

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov 

Obec Ratnovce, Ratnovce 152, 922 31 Ratnovce 

Obec Šterusy, Šterusy 117, 922 03 Vrbové 

Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice 

Obec Veselé, Veselé 346, 922 08 Veselé 

Mesto Vrbové, Ul. Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

Obec Kátlovce, Kátlovce 1,  919 55 Kátlovce 

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

Doručuje sa na vedomie doporučene:  

TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

Okresný úrad TT, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (ochrana prírody) 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Okresný úrad TT, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (ovzdušie), Kollárova 8, 

917 02 Trnava 
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Okresný úrad TT, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (ochrana vôd), 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Okresný úrad TT, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (odpady), Kollárova 8, 

917 02 Trnava 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, oddelenie požiarnej 

prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

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

Bohunice 

ÚVZ, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

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

Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra  

 


