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Číslo: 3979/2021, spis UJD SR 996-2021 

 

 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

       Jaslovské Bohunice 360 

       919 30 Jaslovské Bohunice 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 7 9  / 2 0 2 1 

 

 

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 (ďalej 

len „atómový zákon“) a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil návrh 

Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské 

Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka 

č. 4649/B (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 
 

„I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“  

na dobu do 31.12.2021. 

 

Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 704/67, LV č. 1092, v k. ú. Bohunice pri Trnave, 

v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., lokalita JE V1.  

 

Úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona určil nasledovné podmienky na eliminovanie, 

alebo zmiernenie vplyvu na životné prostredie: 

1. Kým nebude pre navrhovanú činnosť „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií 

pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské 

Bohunice“ ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a právoplatné 

súhlasné záverečné stanovisko, nie je možné na spaľovacom zariadení, ktoré je predmetom 

tohto povoľovacieho konania spaľovať zahraničné rádioaktívne odpady.  

2. Minimálne počas obdobia 1 roku od uvedenia nového zariadenia na spaľovanie 

rádioaktívneho odpadu do prevádzky zabezpečiť prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa 

bolo v prevádzke len jedno spaľovacie zariadenie. Následne prevádzku upraviť v súlade 

s individuálnymi rozhodnutiami súvisiacimi s úpravou kapacity spracovania zariadenia. 

3. Na spaľovacom zariadení, ktoré je predmetom tohto povoľovacieho konania, nie je možné 

spaľovať vysýtené ionexy fixované v ureoformaldehydovej matrici.  

Uvedené podmienky budú platiť do ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie pre navrhovanú činnosť „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií 

pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice“ 

a do vydania právoplatného súhlasného záverečného stanoviska Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) k navrhovanej činnosti. 
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Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému 

úradu návrh na kolaudáciu stavby. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2021/00082/3410/Krk zo 7. 1. 2021 začal úrad dňom 

12. 1. 2021 konanie na predčasné užívanie stavby „I00TSVD20004 Optimalizácia kapacít 

spaľovania RAO“.  

 

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie rozhodnutím č. 176/2019 

z 12. 6. 2019.  

 

Začatie konania a pozvanie na ústne rokovanie bolo oznámené verejnou vyhláškou listom 

č. 266/2021 zo 14. 1. 2021, na deň 1. 2. 2021.  

Listom č. 580/2021 zo dňa 28. 1. 2021 úrad oznámil presun termínu miestneho zisťovania 

k predčasnému užívaniu stavby z 1. 2. 2021 na 24. 2. 2021.  

Listom č. 843/2021 zo dňa 18. 2. 2021 úrad oznámil presun termínu miestneho zisťovania 

k predčasnému užívaniu stavby z 24. 2. 2021 na 24. 3. 2021.  

Listom č. 2024/2021 z 22. 3. 2021 úrad oznámil zrušenie miestneho zisťovania spojeného 

s ústnym rokovaním. 

Listom č. 2152/2021 z 24. 3. 2021 úrad oznámil termín miestneho zisťovania k predčasnému 

užívaniu stavby spojeného s ústnym rokovaním na deň 9. 4. 2021. 

Listom č. 2511/2021 z 8. 4. 2021 úrad oznámil účastníkom konania termín miestneho zisťovania 

k predčasnému užívaniu stavby spojeného a zároveň ich pozval na ústne pojednávanie na deň 

7. 5. 2021. 

Termíny boli opakovane posúvané z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a v súlade 

s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), 

ktorými boli nariadené opatrenia pri ohrození vereného zdravia.   

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby bol preskúmaný pri ústnom 

pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 7. 5. 2021 v areáli Jadrovej a vyraďovacej 

spoločnosti, a. s.  

 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- právoplatné stavebné povolenie, 

- dohodu so zhotoviteľom stavby o podmienkach predčasného užívania stavby,  

- projektovú dokumentáciu, overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,  

- súpis zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 

- zoznam nedorobkov, 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, meraní a o spôsobilosti zariadení 

na plynulú a bezpečnú prevádzku,  

- vyhodnotenie neaktívneho komplexného vyskúšania č. 10-PRG-31/2210/2020, 

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 

- vyhlásenie o zhode, revízne správy, atesty, certifikáty použitých materiálov 

a výrobkov, 

- doklad o nakladaní so vzniknutými odpadmi, 

- stavebné denníky, 

- preukázanie splnenia podmienok č. 6 a č. 13 z rozhodnutia úradu č. 176/2019 - 

oznámenie dodávateľa stavby a oznámenie začatia stavby.  
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Inšpektorát práce Nitra zistil uvedené nedostatky, špecifikované v záväznom stanovisku 

č. INA-22-38-2.2/ZS-C22, C23-21, IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2021/4361 zo dňa 24. 2. 2021: 

Riadenie BOZP 0399 

1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii doplniť riešenie vyhodnotenia 

zostatkových ohrození a nebezpečenstiev  vyplývajúcich z navrhovaných technických 

riešení, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 4 zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.). 

2. Predložiť písomný dokument na ochranu pred výbuchom pre priestory takto určené 

a označené (zóna 2), aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 124/2006 Z. z. a § 7 NV SR č. 393/2006 Z. z. 

Bezpečnostné značenie 0613 

3. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte označiť v plnom rozsahu podľa druhu, smeru 

a parametrami prúdiacej látky, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) 

v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., aby bola dodržaná bezpečnostná 

úroveň podľa čl. 8 STN 13 00 72:1990. 

4. „Stop tlačidlá“ na jednotlivých pracovných prostriedkoch označiť v plnom rozsahu platným 

bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, aby nedochádzalo k porušeniu 

ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na 

ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného 

a zdravotného označenia pri práci. 

5. Elektrické rozvádzače (napr. TRM809.513) dostatočne viditeľne označiť bezpečnostným 

značením (na vhodnom mieste označiť výstrahou o prítomnosti elektrického napätia na 

zariadení), aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. 

o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci. 

6. Nebezpečné miesta (schod v kolaudovanom objekte) označiť bezpečnostným značením, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. 

o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci. 

Prevádzkové budovy a objekty 0699 

7. Zabezpečiť, aby jednotlivé ovládacie prvky na pracovných prostriedkoch v kolaudovanom 

objekte boli pre zamestnancov zrozumiteľné (preložené do slovenského jazyka), aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

a ustanovenia § 8 ods. 5 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku. 

8. Výstražné zariadenia pracovných prostriedkov označiť jednoznačne, tak aby boli ľahko 

pochopiteľné a zrozumiteľné, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenie § 4 ods. 2 prílohy č. 1 bod 2.11 NV SR 

č. 392/2006 Z. z. 

9. Elektrický rozvádzač s označením DATA-LOGGER LB 5340 v kolaudovanom objekte 

opatriť krytom určeným od výrobcu, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 

písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej 

úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.3.1 STN 33 16 10:2002. 

10. Kovovú konštrukciu skrine fliaš na vodík z vonku objektu viditeľne pripojiť  k uzemňovacej 

sústave, aby nedochádzalo k porušovaniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 124/2006 Z. z. a § 4, prílohy č. 1 bod 3 NV SR č. 391/2006 Z. z. 
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11. Dvere do elektrickej rozvodne označiť v plnom rozsahu bezpečnostným značením, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 

NV SR č. 387/2006 Z. z. 

12. Poklop na plošine na poschodí označiť najvyššou nosnosťou v kg/m2, aby nedochádzalo 

k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR 

č. 387/2006 Z. z. 

13. Kovovú konštrukciu skrine fliaš na vodík z vonku objektu označiť viditeľne na dverách 

úplným bezpečnostným značením „Nebezpečenstvo výbuchu, Ex, Zóna 2“, aby nedochádzalo 

k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 

NV SR č. 387/2006 Z. z. 

14. Priestor na obslužnej lávke, kde existuje nebezpečenstvo pádu vybaviť zariadeniami, ktoré by 

zabránili vstupu osobám do takéhoto priestoru a vykonať všetky primerané opatrenia 

na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečného priestoru, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. 

15. V elektrickom rozvádzači s označením RSKR 809.52 preukázateľne prispojovať dvierka, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 

1, prílohy č. 1 bod 2.19 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

16. Predložiť dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické 

zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev 

alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich 

s technický zariadením, aby nedochádzalo k porušovaniu ustanovenia § 4 zákona č. 124/2006 

Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

17. V elektrických rozvádzačoch v kolaudovanom objekte doplniť jednopólovú schému 

s potvrdením skutočného zapojenia, aby nedochádzalo k porušovaniu ustanovenia § 6 ods. 1 

písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej 

úrovne, ktorý vyplýva z čl. 1.2 STN 33 32 10:1986. 

Tlakové zariadenia 0707 

18. Zabezpečiť odstránenie nedostatkov, nakoľko v technickej dokumentácii k vyhradeným 

technickým zariadeniam tlakovým chýbala dokumentácia o posúdení rizík, popisu použitých 

ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev, alebo na zmenšenie rizík a aj 

označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením tlakovým tak, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 4 a § 6 ods. 1 písm.  c) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Plynové zariadenia 0711 

19. Predložiť prevádzkový poriadok plynových zariadení na spotrebu plynu spaľovaním 

s tepelným výkonom nad 50 kW a súvisiace zariadenia (znižovanie tlaku plynu, rozvod 

plynu), aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

20. Predložiť dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické plynové 

zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev 

alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich 

s technickým zariadením plynovým , aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 4 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
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Zistené nedostatky však bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav 

stavby. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním  rozhodnutia 

o predčasnom užívaní predmetnej stavby. 

Dňa 14. 6. 2021 bol na úrade pod registratúrnym č. 4320/2021 zaevidovaný list stavebníka, 

expedovaný 31. 5. 2021 Inšpektorátu práce Nitra č. 2021/04409/3410/Kol, potvrdzujúci 

odstránenie nedostatkov zistených Inšpektorátom práce Nitra. Všetky nedostatky boli odstránené 

v termíne, ktorý Inšpektorát práce Nitra určil vo svojom záväznom stanovisku, t. j. 

do 31. 5. 2021. 

Dňa 30. 4. 2021 bolo na úrad doručené listom  č. 4584/2021-1.7/zg, 18424/2021 zo dňa 

21. 4. 2021 záväzné stanovisko MŽP SR, v rámci ktorého je možné  konštatovať, že návrh 

na vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby „I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít 

spaľovania RAO“ je 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 (ďalej len 

„zákon č. 24/2006 Z. z.“), so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2276/2014-3.4/hp zo dňa 

14. 11. 2014, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 

22. 2. 2019 a ich podmienkami, za podmienky, že kým nebude pre navrhovanú činnosť 

„Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych 

odpadov JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice“ ukončený proces posudzovania vplyvov 

na životné prostredie a právoplatné súhlasné záverečné stanovisko, nie je možné na spaľovacom 

zariadení, ktoré je predmetom tohto povoľovacieho konania spaľovať zahraničné rádioaktívne 

odpady. Taktiež minimálne počas obdobia 1 roku od uvedenia nového zariadenia na spaľovanie 

rádioaktívneho odpadu do prevádzky zabezpečiť prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa 

bolo v prevádzke len jedno spaľovacie zariadenie. Zároveň MŽP SR konštatuje, že v uvedenom 

predpise nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z., posúdenou 

činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona č. 24//2006 Z. z. 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej 

prevencie vo svojom stanovisku č. KRHZ-TT-OPP-44-02/2021 zo 4. 5. 2021 uvádza, 

že s vydaním rozhodnutia na predčasné užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany 

súhlasí bez pripomienky.  

Dňa 8. 4. 2021 bolo na úrad listom č. 471/2021 zo dňa 8. 4. 2021 doručené stanovisko 

obce Veľké Kostoľany k predčasnému užívaniu stavby „I00TSVD 20004 Optimalizácia kapacít 

spaľovania RAO“, v ktorom vyjadruje nesúhlas s navrhovaným predčasným užívaním stavby 

a žiada, aby predčasné užívanie stavby nebolo povolené.   

Dňa 9. 4. 2021 bolo na úrad listom zo dňa 8. 4. 2021 doručené stanovisko fyzickej osoby              

O         Osobný údaj            , k predčasnému užívaniu stavby „I00TSVD 20004 Optimalizácia 

kapacít spaľovania RAO“, v ktorom vyjadruje nesúhlas s navrhovaným predčasným užívaním 

stavby a žiada, aby predčasné užívanie stavby nebolo povolené.  

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu doručilo dňa 9. 4. 2021 na úrad listom 

zo dňa 9. 4. 2021 žiadosť o prijatie za účastníka správneho konania vedeného na úrade pod 

č. 996-2021 k predčasnému užívaniu stavby „I00TSVD 20004 Optimalizácia kapacít spaľovania 

RAO“, zároveň bol v liste vyjadrený nesúhlas s vydaním povolenia na predčasné užívanie 

stavby.   

Dňa 19. 4. 2021 bola na úrad e-mailom doručená žiadosť fyzickej osoby       Osobný   ú     

ú    údaj          , o nahliadanie do spisu k správnemu konaniu vo veci vydaného rozhodnutia úradu 

č. 176/2019 – stavebné povolenie na stavbu „I00TSVD 20004 Optimalizácia kapacít spaľovania 

RAO“. 
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 Dňa 26. 4. 2021 sa uskutočnilo nahliadanie do spisu v rámci správneho konania vo veci 

vydaného rozhodnutia úradu č. 176/2019 – stavebné povolenie na stavbu I00TSVD20004 

Optimalizácia kapacít spaľovania RAO fyzickou osobou               Osobný údaj                  . 

Dňa 6. 5. 2021 bola na úrad listom zo dňa 9. 4. 2021 doručená žiadosť fyzickej osoby 

O Osobný údaj    o prijatie za účastníka správneho konania vedeného na úrade pod č.  996-2021 

k predčasnému užívaniu stavby „I00TSVD 20004 Optimalizácia kapacít spaľovania 

RAO“, v ktorom zároveň vyjadril nesúhlas s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby.   

Vo vyjadrení fyzickej osoby               Osobný údaj               , zo dňa 6. 5. 2021, predloženom 

na ústnom pojednávaní dňa 7. 5. 2021, je vyslovený opätovný nesúhlas s realizáciou stavby. 

V liste sa uvádza, že na svojom stanovisku v tejto veci zo dňa 8. 4. 2021 naďalej trvá a dopĺňa 

ho o námietky, na ktoré odpovedal stavebník a úrad nasledovne: 

Námietka 1: V zmysle §19 ods. 3 atómového zákona je povolenie na uvedenie do prevádzky 

(konanie spojené s povolením výkonu AKV, doteraz neukončené právoplatným rozhodnutím) 

súčasťou povolenia na predčasné užívanie stavby. Z toho logicky dedukujeme, že povolenie 

na predčasné užívanie môže byť vydané až po tom, čo povolenie na uvedenie do prevádzky 

a výkon AKV nadobudlo právoplatnosť. Z tohto dôvodu sa nejaví ako logické, že ústne 

pojednávanie, spojené s poslednou možnosťou na vznesenie námietok od účastníkov konania, sa 

koná už teraz a v námietkach účastníkov konania tak nie je možné zohľadniť konečný výsledok 

konania o povolení na uvedenie do prevádzky a výkon AKV.  

Odpoveď úradu: V tejto súvislosti je nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že v konaní spojenom 

s povolením výkonu AKV podľa atómového zákona nejde o uvádzanie do prevádzky jadrového 

zariadenia ako takého v zmysle § 19 ods. 3 atómového zákona. V uvedenom prípade ide okrem 

iného o konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú 

bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia TSÚ RAO v rozsahu uvádzania do prevádzky 

a výkonu AKV zariadení spaľovne RAO PS 45 podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 

atómového zákona. V rozhodnutí úradu č. 352/2020 bola uvedená podmienka „Realizovať AKV 

až po vydaní rozhodnutia na predčasné užívanie stavby - I00TSVD 20004 Optimalizácia kapacít 

spaľovania RAO“. Rozhodnutie č. 352/2020 však bolo napadnuté rozkladmi a následne bolo 

zrušené rozhodnutím č. 164/2021 P, ktorým bola vec vrátená prvostupňovému orgánu na ďalšie 

prejednanie. Úrad v nadväznosti na vyššie uvedené zároveň nesúhlasí s konštatovaním, že by 

účastníci konania mohli byť ukrátení o možnosť participácie v povoľovacom konaní v podobe 

vznesenia námietok. Účastníci konania majú možnosť participácie v uvedenom povoľovacom 

konaní vedenom v rámci prejednania veci v konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu 

na realizáciu zmeny v rozsahu uvádzania do prevádzky a výkonu AKV v plnom rozsahu.   

 

Námietka 2: Namietame, že v projektovej dokumentácii (napr. v technickej správe na str. 7) 

sa uvádza, že “výsledným produktom bude popol, popolček a odpadová voda” a “Okrem suchého 

mechanického spôsobu bude použitý taktiež mokrý princíp odstraňovania znečisťujúcich látok”. 

Avšak dokumentácia neobsahuje žiadnu bližšiu informáciu o mokrom odstraňovaní 

znečisťujúcich látok a produkcii odpadovej vody. Žiadame tieto informácie doplniť. Navyše tieto 

informácie sú v rozpore s popisom na iných miestach dokumentácie, kde sa systém filtrácie 

popisuje výhradne ako suchý a uvádza sa, že odpadová voda nebude produkovaná. Obdobné 

rozpory sme identifikovali aj medzi zmluvou na výstavbu PS 45  medzi Stavebníkom 

a dodávateľom stavby (aj s prihliadnutím na dodatky) a predloženým projektom pre stavebné 

povolenie. 

Odpoveď stavebníka: Technológia čistenia spalín je navrhnutá, oficiálne schválená 

a zrealizovaná na princípe suchého čistenia spalín dávkovaním sorbentov, ktoré sú následne 

zachytávané na rukávových filtroch. Spomínaná „odpadová voda“ je v dokumentácii uvedená 

v nadväznosti na proces chladenia spalín v teplovodných výmenníkoch, nie v súvislosti s ich 

čistením. 
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Námietka 3: Namietame, že záväzné stanovisko MŽP SR k vydaniu stavebného povolenia pre 

Stavbu z 24.06.2019 je vydané pre stavbu, kde okrem suchého bude použitý aj mokrý princíp 

odstraňovania znečisťujúcoch látok. Pritom však zrejme Stavba mokrý princíp odstraňovania 

znečisťujúcoch látok neobsahuje, takže uvedené záväzné stanovisko MŽP SR nepovažujeme 

za relevantné a použiteľné pre účely povoľovacích konaní na ÚJD SR. 

Odpoveď stavebníka: Viď odpoveď k námietke č. 2.  Stavba bola realizovaná v súlade s platným 

stavebným povolením, ktoré bolo vydané v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov štátnej 

správy a splnením požadovaných podmienok. Okrem iného bolo k žiadosti o stavebné povolenie 

doložené aj rozhodnutie MŽP SR k zmene navrhovanej činnosti, zo dňa 22. 2. 2019, v ktorom sa 

uvádza, že “čistenie spalín bude prebiehať na princípe mechanického odstraňovania 

znečisťujúcich látok”, čo je v súlade s navrhovaným a realizovaným riešením.      

 

Námietka 4: V projektovej dokumentácii sa píše o stavbe zariadení na predúpravu RAO formou 

drvenia, homogenizácie a sušenia RAO na vstupe spaľovacieho procesu. Informácie o zariadení 

na sušenie RAO sa nám však nepodarilo dohľadať. 

Odpoveď stavebníka: Informácie sa nachádzajú v technickej správe k DPS – Príjem, predúprava 

a dávkovanie odpadu. 

 

Námietka 5: V projektovej dokumentácii sa uvádza, že meranie účinnosti filtrov sa nebude 

vykonávať. Žiadame, aby učinnosť filtrácie bola pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná.   

Odpoveď stavebníka: Účinnosť HEPA filtrov je stanovená výrobcom a overovaná certifikáciou 

použitého výrobku. Okrem toho je filter autonómne riadený riadiacim systémom, ktorý 

automaticky riadi regeneráciu filtračných plôch pri dosiahnutí nastaveného tlakového rozdielu 

medzi vstupnou a výstupnou komorou filtra. Tieto informácie sa nachádzajú v technickej správe 

k DPS – Hlavné technologické zariadenia a systémy. 

 

Námietka 6: Namietame, že v projektovej dokumentácii sa neuvádza (resp. sa nám nepodarilo 

dohľadať) účinnosť záchytu rádionuklidov (rádioaktivity) pri filtrácii a nakladanie 

so sekundárnymi RAO (napr. sorbenty používané pri filtrácii). Aká je tvorba sekundárnych RAO 

a akým spôsobom je zabezpečená minimalizácia tvorby sekundárnych RAO? 

Odpoveď stavebníka: Tvorba a spôsob spracovania sekundárnych RAO je popísaná v Technickej 

správe projektu v časti G, ako aj v Správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

„Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych 

odpadov JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice“ spracovanej v zmysle zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

 

Námietka 7: Zdôrazňujeme, že našou primárnou požiadavkou je, aby predčasné úžívanie Stavby 

nebolo povolené. Ak aj napriek nášmu nesúhlasu ÚJD SR vydá povolenie na predčasné úžívanie 

stavby, potom žiadame, aby: 

1. do povolenia na predčasné užívanie Stavby boli zahrnuté nasledovné podmienky: 

a) na spaľovacom zariadení PS 45 (t. j. novom spaľovacom zariadení) je zakázané 

spaľovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom spracovávať zahraničný rádioaktívny 

odpad, a to aj počas výkonu AKV, uvádzania do prevádzky, skúšobnej prevádzky 

atď., 

b) počas dní, v ktorých prebieha akýmkoľvek spôsobom spracovávanie RAO 

na spaľovacom zariadení PS 06, je zakázané vykonávať AKV a akýmkoľvek 

spôsobom spracovávať RAO na spaľovacom zariadení PS 45, 

c) na spaľovacom zariadení PS 45 je zakázané spaľovať vysýtené ionexy 

v močovinoformaldehydovej živici. 
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Podmienky 1.a) - b) vychádzajú z podmienok, ktoré boli určené v rozhodnutí Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len “MŽP SR”) č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22. 2. 2019 (ďalej len 

“Rozhodnutie MŽP SR”), ktorým MŽP SR rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti 

“Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO” (ďalej ako “Optimalizácia kapacít 

spaľovania”), ktorej navrhovateľom je Stavebník, sa nebude posudzovať podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o posudzovaní 

vplyvov”). Podmienka 1.c) vychádza jednak z toho, že v dokumente “Hlavné 

technologické zariadenia a systémy” v časti 7.1.1 Suroviny uvedený typ RAO nie je 

uvedený a jednak nepriamo z podmienky 1a), nakoľko podľa dostupných informácií 

neexistuje slovenský RAO daného typu.  

2. do povolenia na predčasné užívanie Stavby bola zahrnutá podmienka (ktorá vychádza 

z  písomnej  dohody  zo dňa 7. 5. 2019 medzi  zástupcami  Stavebníka,  mnou  a  pánom  

     Osobný údaj      ):  

Stavebník bude poskytovať v mesačných intervaloch všetkým dotknutým obciam 

(Jaslovské Bohunice, Radošovce, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, 

Malženice, Dolné Dubové a Nižná ) prehľad spracovaných RAO spaľovaním 

na mesačnej báze. Tento prehľad bude obsahovať najmä údaje o type, množstve 

a rádioaktivite spáleného RAO, o jeho pôvode (zahraničný – krajina pôvodu a zdroj, 

domáci odpad – A1,V1, EBO, EMO, …), množstve a aktivite vyprodukovaného popola 

a údaj, na ktorom spaľovacom zariadení bol RAO spracovaný. Rovnako Stavebník bude 

zverejňovať tieto údaje na svojej webovej stránke širokej verejnosti, a to tak, aby boli 

dlhodobo prístupné údaje za aktuálny mesiac ako aj archív údajov za predchádzajúce 

mesiace. 

Odpoveď úradu: Stavebník (spoločnosť JAVYS, a. s.) súhlasí s podmienkami vo vzťahu 

k povoleniu predčasného užívania stavby, ktoré sú uvedené v podmienke č. 1. písmeno a, b, c, 

vzhľadom k tomu, že tieto predstavujú principiálne identické podmienky uvedené v stanovisku 

MŽP vydanému v rámci zisťovacieho konania a ktoré boli do predmetného rozhodnutia 

zakomponované na žiadosť        Osobný údaj      . Uvedené podmienky budú platiť len do obdobia 

správoplatnenia Záverečného stanoviska MŽP SR k procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie „Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO JAVYS, a. s., v lokalite 

Jaslovské Bohunice“. 

Podmienka č. 2 je však účastníkom konania doplnená nad rámec pôvodného znenia podmienky, 

ako aj nad rámec všetkých doteraz stanovených podmienok dotknutých orgánov štátnej správy. 

V tejto súvislosti je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že stavebník sprístupnil požadované 

informácie verejnosti v zmysle záverov zo záznamu z rokovania s        Osobný údaj       , spred 

obdobia 2 rokov a doteraz neboli forma ani obsah týchto informácií zo strany účastníkov konania 

a dotknutých obcí rozporované. Vzhľadom na to, že požiadavka účastníka konania v podmienke 

č. 2 nadväzuje na plnenie dohody medzi stavebníkom a účastníkmi konania a nie je súčasťou 

podmienok uvedených v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, úrad nevidí dôvod pre jej 

implementáciu do rozhodnutia.  

 

Ostatné 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.  
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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. 

 

Stavba bude v predčasnom užívaní do 31. 12. 2021. Do 15 dní  po odovzdaní a prevzatí 

celej stavby je stavebník povinný podať na stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby. Lehota 

na predčasné užívanie stavby bola oproti žiadosti stavebníka, úradom predĺžená o 6 mesiacov, 

do 31. 12. 2021. Dôvodom bola časová náročnosť konania následkom presúvania termínu 

ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním s prihliadnutím na platný núdzový stav 

a protiepidemické opatrenia. 

 

Správny poplatok nebol vyrubený, nakoľko 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 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 

2276/2014-3.4/hp zo dňa 14. 11. 2014. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných 

dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  

 
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 23. 6. 2021 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

 

Toto rozhodnutie č. 179/2021 (č. záznamu 3979/2021), sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového 

zákona, účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, 

alebo podľa osobitného predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.  
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 

15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 

820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, 

na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu 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:  

 

Doručí sa: 

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

2. Fyzická osoba:                             Osobný údaj   

3. Fyzická osoba:                             Osobný údaj  

4. Fyzická osoba:                             Osobný údaj  

5. Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 3, 811 05 Bratislava 

Na vedomie: 

6. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala 

36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice  

7. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové  

8. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika č. 800/1, 

922 07 Veľké Kostoľany  

9. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice  

10. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany  

11. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník  

12. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník   

13. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná  

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

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

917 01 Trnava 

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

17. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOH, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

18. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

19. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠVS, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

20. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOO, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, oddelenie PP, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

22. TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

23. ZTS VVÚ Košice, a. s., Južná trieda 95, 041 24 Košice  

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

25. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Informácia k vyčierneniu rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR č. 76/2021 Vyčiernenie 

osobných údajov bolo vykonané v súlade so Smernicou Úradu jadrového dozoru SR (ďalej 

len „úrad“) č. S 330 017:20, vyd. 5 o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií 

v dokumentáciách pre sprístupnenie verejnosti a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


