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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box  24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 

 

Číslo: 2/2022, spis č. UJD SR 998-2022 (UJD SR 3767-2021) 

 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

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

 

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, posúdil žiadosť Jadrovej a vyraďovacej 
spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T, IČO: 35 946 024, 
(ďalej len „stavebník“) a podľa § 46 správneho poriadku a § 90 stavebného zákona  

m e n í 
 

termín splnenia podmienky č. 2 z rozhodnutia úradu č. 443/2019 na 31.12.2022. 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe žiadosti stavebníka zn.  2021/09265/3230/Krk z 19.11.2021 začal úrad 
dňom podania 25.11.2021 správne konanie na zmenu rozhodnutia podľa § 46 správneho 
poriadku, ktorá spočíva v zmene lehoty odstránenia stavby: BIDSF D4.1 Modifikácia 
elektrárne a montáž nových zariadení – DZM č. 5295/2017 Demontáž potrubných kanálov 
APK-M, SPK-M (vrátane demontáže potrubných trás),  v areáli Jadrovej a vyraďovacej 
spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice.  

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 103/2018 z 11.04.2018. Lehota 

na odstránenie stavby bola stanovená v podmienke č. 2.  do 01/2020. Následne bolo úradom 
vydané rozhodnutie č. 443/2019 z 2.12.2019 na zmenu termínu odstránenia stavby v lehote do 

31.12.2021. 

Ako dôvod stavebník uvádza: 

V rozhodnutí 103/2018 v podmienke č. 1 je uvedené, že odstránenie stavby je možné až 
po výstavbe nového aktívneho a neaktívneho potrubného kanálu s potrubnými trasami pre 
zaistenie potrieb MSVP, ktoré budú zabezpečené projektami D4.1: DZM 5291/2017 
Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP, DZM 

5293/2017 Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP a DZM 5294/2017 Výstavba 
stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných 
a dekontaminačných roztokov v MSVP.  
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V súčasnosti prebieha konanie na predčasné užívanie stavby BIDSF D 4.1 Modifikácia 
elektrárne a montáž nových zariadení – „DZM č. 5293/2017 Modifikácia odvodu 
kontaminovaných vôd z MSVP“. Nakoľko realizácia tejto zmeny nie je ukončená, nie je možné 
začať s prácami na odstránenie APK-M a tým splniť lehotu odstránenia stavby do 31.12.2021. 

Na základe uvedeného stavebník požiadal o predĺženie lehoty na odstránenie stavby do 
31.12.2022. 

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a listom č. 8954/2021 zo 6.12.2021 oznámil 
začatie konania na zmenu podmienky č. 2. povolenia na odstránenie stavby účastníkom konania 
a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje 
stanovisko, má sa za to, že s predmetnou zmenou povolenia na odstránenie stavby z hľadiska 
nimi sledovaných záujmov súhlasia. Začatie konania bolo verejnou vyhláškou zverejnené  aj 

na elektronickej tabuli úradu a na ústrednom portáli verejnej správy (CUET). 

Na úrad neboli doručené žiadne námietky a pretože predpoklady, za ktorých bolo 
povolenie na odstránenie stavby vydané zostali nezmenené a stanoviská dotknutých orgánov 

zostávajú v platnosti, úrad žiadosti o zmene lehoty odstránenia stavby vyhovel.  

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správny úkon nepodlieha poplatkovej 

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

Poučenie 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné 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. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže preskúmať súd. 
 

 

 

 

 

 

V Trnave dňa 12.1.2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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Toto rozhodnutie 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.  

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:  

 

 

Rozdeľovník:  
Účastník konania 

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

2. Fyzická osoba: Mgr. Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 

Dotknuté orgány: 
3. Obec Jaslovské Bohunice, starostka obce, 919 30  Jaslovské Bohunice 

4. OÚ Trnava ŽP – úsek OPaK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

5. OÚ Trnava OSŽP – úsek OH, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

6. OÚ Trnava OSŽP – úsek ŠVS, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

7. TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 

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

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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