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RoZHoDNUTIE č. 3841 202'.l, P

Pľedsedníčka Úradu jadľového dozoľu Slovenskej ľepubliky (ďalej len ,,pľedsedníčka
úradu") ako dľuhostupňový oľgán podľa $ 61 ods' 2 zákonač,.7111967 Zb. o správnom konaní
(spľávny poriadok) v zneni neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,spľávny poľiadok") v súlade

s ustanovením $ 61 ods. 3 apodľa $ 59 ods. 2 správneho poľiadku vo veci podaných ľozkladov
účastníkov konania obce Veľké Kostoľany (ďalej len ,,účastník konania č. 1"), Mgľ. Michal
Daniška' PhD., bytom Žlkovce III, 92O 42, (ďalej len ,'účastník konania č. 2") a občianske
zdruŽenie Chceme zdtaví krajinu, Lermontovova 3, 811 05 Bratislava (ďalej len ,,účastník
konania č. 3")

rozklady zaľĺ-ieta
a

menl

rozhodnutie Uľadu jadľového
Slovenskej republiky č.1,79

zo día23. júna202l,

ktorýrn Úľad jadľového dozoľu Slovenskej republiky (ďalej len ,,úľad"), ako príslušný správny
oľgán podľa $ 4 ods. 1 písm' j) zákona č. 54I12004 Z. z. o mierovom využívanijadľovej eneľgie
(atómový zákon) a o Zlnene a doplnení niektorých zákonov v zĺení neskoľších pľedpisov (ďalej

len,,atómový zákon") a podľa $ 121 ods. 2 písm. e) zákonač.5011976 Zb. o uzemnom plánovaní
a stavebnom poľiadku v znení neskoľších predpisov (ďalej len 

',stavebný 
zákon"), posúdil návľh

Jadrovej a vyľaďovacej spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360,9I9 30 Jaslovské
Bohunice, lČo: :s 946 O24, zapísaĺej v obchodnom registri okresného súdu Trnava, odd. Sa -

vloŽka č. 10788/T (ďalej len ,,stavebník") a podľa $ 83 stavebného zákona

povol'uje pľedčasné užív anie stavby

,,I00TsvD20004 _ optimalizácia kapacít spal'ovania RAo"
na dobu do 31. 12.2022.

Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 704/67, LV č. 1092, v k. ú. Bohunice, v areá|i

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

dozoru
/2021
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Uľad podľa $ 82 ods. 1 stavebného zákona určil nasledovné podmienky na eliminovanie,
alebo zmieľnenie vplyvu na životné pľostľedie:

1. Kým nebude pľe navľhovanú činnosť,,optimalizácia spľacovateľských kapacít technológií
pľe spracovanie a úpľavu rádioaktívnyclr odpadov JAVYS, ä.S. v lokalite Jaslovské
Bohunice" ukončený pľoces posudzovania vplyvov na Životné pľostľedie a právoplatné

súhlasné záverečne stanovisko, nie je možné na spaľovacom zaiadení, ktoré je pľedmetorn

tohto p ovo ľovacieho konania, spaľovať zalt aĺ1čne ľádio aktívne o dp ady.

2. Minimálne počas obdobia 1 ľoku od uvedenia nového zariadeĺla na spaľovanie
ľádioaktívneho odpadu doptevádzky zabezpečiť ptevádzkovanie tak, abypočasjedného dňa
bolo v pľevádzke len jedno spaľovacie zariadenie. Následne prevádzku upľaviť v súlade

s individuálnyrni rozhodnutiami súvisiacimi s úpravou kapacity spracovaniazaiadeĺta.
3. Na spaľovacom zaiadení, ktoré je pľedmetom tohto povoľovacieho konania, nie je moŽné

spaľovat' vysýené ionexy fixované v ureoformaldehydovej rnatrici.

Uvedené podrnienky budú platiť do ukončenia procesu posudzovania vplyvov na Životné
prostľedie pľe navľhovanú činnosť ,,optimalizácia spracovateľských kapacít technológií
pre spracovanie a úpravu ľádioaktívnych odpadov JAVYS, a. S'' v lokalite Jaslovské Bohunice"
a do vydania pľávoplatného súhlasrrého záveľečneho stanoviska Ministeľstva Životného
pľostredia Slovenskej republiky (ďalej len,,MŽP SR") k navrhovanej činnosti.

Do 15 dní po odovzdaní aprevzatí celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému
úradu návľh na kolaudáciu stavby.

odôvodnenie:

1 ' Dňa 16. 07 . 202l bolo úradu písomne doručené podanie účastníka konania č. 1, ktoľým podal
rozkladpľoti rozlrodnutiu úradu č. 179/202I (ďalej len ''rozklad č. 1"). a bolo zaľegistrované pod

č.493012021 v spise 9961202I.

2. Dt.a 26. 07 . 202I bol úradu do elektronickej schľánky doľučený ľozklad účastníka konania č.

2 proti ľozhodnutiu č. I79l202I, zarcgistľovaný pod č. 531,21202I v spise 9961202I. (ďalej len

,,tozklad č.2).

3. Dňa 26.07.202I bol úľadu do elektronickej schĺánky doručený ľozklad účastníka konania č'

3 proti rozhodnutiu č. I79l202I, zarcgistrovaný pod č. 53I3l202I v spise 99612021. (ďalej len

,'ľozklad č. 3).

4. Rozklady č' 1, č.2 ač.3 boli doľučené v zákonnej lehote ustanovenej v $ 61 ods. 1 správneho
poriadku. V súlade s $ 57 ods. 2 správneho poriadku boli rozklady dňa 08. 09. 2021 spolu so

spisovým materiálom predloŽené prvostupňovým orgánom pľedsedníčke úradu na rozhodnutie
podľa $ 61 ods.2 správneho poľiadku.

5. o podaní rozkladov boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení listom zo dňa 09.

08.202I verejnou vyhláškou zveľejnenou na elektronickej úľadnej tabuli úradu umiestnenej na

webovom sídle úradu na www.ujd.gov.sk (ďalej len 
',elektronická 

úradná tabuľa úradu")' na
úradnej tabuli úľadu umiestnenej pľi vchode do budovy sídla úľadu na adrese Bajkalská 27,820
07 Bratislava (ďalej len 

',úradná 
tabuľa úľadu"), a na Centľálnej úradnej elektronickej tabuli
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(ďalej len ',CUET") na Ústrednom portáli veľejnej spľávy na www.slovensko.sk na dobu 15 drrí.

Posledný deň tejto lehotyje podľa $ 26 ods. 2 spľávneho poľiadku dňom doľučenia.

6. Postúpením spisového mateľiálu pľvostupňového správneho oľgánu úľadu predsedníčke úradu

bola ukončená prvá fáza odvolacieho konania, v ľámci ktoľého pľvostupňový správny oľgán

neľozhodol podľa $ 57 ods. 1 spľávneho poľiadku. Postúpením spisového rnateľiálu začalapodľa

$ 57 ods. 2 spľávneho poriadku dľuhá fáza odvolacieho konania na dľuhostupňovom oľgáne,

ktoľým je pľedsedníčka úradu.

7. Infonnácia ozačati dľuhostupňového konania vedeného pod č. 3033-2021 bola dňa

16.09.202l listom č' 664412021 vsúlade sustanovenírn $ 3 ods.6 spľávneho poľiadku
uveľejnená na elektronickej úľadnej tabuli úradu, na úradnej tabuli úradu a na CUET na

Ústrednorn portáli verejnej správy na www.slovensko.sk dňa 16. 09' 202I a doľučená do

schľánok dotknutých oľgánov.

8. Dôvody pľe nevyhovenie ľozkladu č. 1, ľozkladu č. 2 a rozkladu č. 3 účastníkov konania č. 1,

2 a 3, sú uvedené v častiach I.- ilI. nasledovne:

1. Účastník konania č. 1 v ľozklade č. I Žiadal ,,aby odvolací orgán rozhodnutie úradu č.

179/2021 zrušil avľátil vec prvostupňovému oľgánu na nové konanie, vktororu bude,

v pľípade povolenia pľedčasného užívania Stavby, olcľem iného podmienka ,,nespľacol,ávať
aĺýmkoĺvek spôsobonl zahľaničný rádioahívny odpad na spaľovacont zariadení PS 45 (tj.
Stattba)"

2. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: Návľhu účastníka konania sa nevyhovuje v časti vľátenia
veci prvostupňovému oľgánu, keďŽe podmienka, ktoľú účastník navrhuje' bola už
zohľadnená vo výľokovej časti pľvostupňového ľozhodnutia.

3. Učastník konania č. 1 v rozklade č. 1 svoju námietku odôvodnil Íým,že: ,,ln'álnci Konania
zaslala obec Veľké Kosĺol'any písomné stanovisko (ist 47I/202] zo dňa 08. 04. 202]
d'alej len ,,Stanovisko") a nalnietalne, že s náĺnietkami vznesenýĺni v stanovisku sa UJD
SRv Rozhodnutí ajeho odôvodnení nevysporiadal, UJD SR v odôl,odnení Rozhodnutia
iba stľučne infoľmoval o zaslaní ýchto stanovísk a jeho základnej požiadavke. Taĺqlto
postup podľa nášho názoru nie je v súlade s nasledovnými ustanoveniami Správneho
poriadku: $ j ods. 2 "Spľávne orgány súpovinné postupoýaťv konanív úzkej súčinnosti
s účasĺníhlli konania, zúčastnenými osobanli a inými osobami, ktoľých sa konanie ýka,
a dat'im vždy príležitosť, aby nlohli svoje pľáva a zóujmy účinne obhajovat', najmci sa
vyjadľit'k podkladu ľozhodnutia, a upĺatnit' svoje návrhy" a f47 ods. 3 "V odôvodnení
ľozhodnutia spľávny orgán uvedie, ktoľé skutočnosti boli podkĺadonl na rozhodnutie,
alEmi úvahami bol vedený pľi hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pľi použití
právnych predpisov, na zóklade ktorých rozhodoval, a ako Sa vyrovnal s návľhmi a
námietkami účastníkov konania a s ich vyjadľenianĺi k podkĺadom rozhodnutia' "

4. Stanovisko pľedsedníčky úradu: Učastník konania č. 1 dňa 08. 04. 202I doľučil úľadu
svoje stanovisko. Prvostupňový orgán s nítn, do mornentu, kj/m podal rczklad, nakladal

I.
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ako s dotknutýrn oľgárrom. Pľvostupňový oľgán v ľozhodnutí úľadu I79l202I uviedol, Že

účastník konania (v torn čase v pozícii dotknutého oľgánu) zaslal úľadu dňa 08. 04.2021
svoje stanovisko, v ktoľom vyjadril svoj nesúhlas s navľhovaným pľedčasným uživaním
stavby. Prvostupňový spľávny oľgán teda s účastníkom korrania č. 1 nakladal v súlade s
jeho aktuálnyn statusorn a jeho stanovisko pľeskúmal'

5. Učastníkkonania č. ] v stanovisku zo dňa 08. 04. 202] uviedoĺ, že: ,,sme toho názoľu, že

pĽcdčgsĽgužívanie Stavby (t. j. s pľedstihom pred riadnym tennínom resp' pred riadnym
uvedením do pľevádzĺql/kolaudačnýnl konaním) nie je odôl,odnené. V nám doteraz
zaslaných dokuĺnentoch v tejto veci potľebu pľedčasného užívania nezdôvodnil Stavebník
anĺ ÚJD SR. Sme pľeto pľesvedčení, že ak by sa ĺnalo viesť konanie o užívaní Stavby
(uvedení do pľevádzlĺy) malo by sa tak diať nie na základe inštitútu pľedčasného užívania,

ale formou riadneho kolaudačného konania' Konanie o predčasnonl užívaní
nepollažujeme za vhodné y tejto dobe špeciáĺne z dôl,odu pandémie COVID-I9' kedy

dotltnuté obce musia pľioritne venovať dostupné kapaciý tonľuĺo pľoblému, realizácii
súvisiacicll opatrení (napľ. aj zabezpečovaniu AG testovania svojich obyllateľov),

situácia je (pľiamo aĺebo nepľiamo) st'ažená aj pĺatnýnli obntedzeniami voľného pohybu

osôb a pľípadná účast' na ústnom konaní spojenonl s miestnynl zisťoyanínl môže

preds tavol,ať zbyto čné zdravotné ľiziko'

6. Starrovisko pľedsedníčky úľadu : odôvodnenie predčasného uŽívania vyplýva zpotreby
vyskúšania technologických súčastí stavby pľed kolaudačným konaním, ktoré potvrdzuje
bezpečnosť stavby, jej súlad s projektovou dokurnentáciou a ľiadne fungovanie
inštalovaných technológií. Úrad pandemické opatrenia v súvislosti s rniestnym

zist'ovaním konzultoval s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej

|en ,,ÚvZ SR") a dbal o vylúčenie zbytočného zdravotného nzlka' Tennín miestneho

zisťovania sa posúval na žiadosť účastníka konania č.2,ktorý sa ho osobne zúčastnil.

7. Plamá Vnútroštátna politika a program nakladania s RAo a VJP uvádza, že existujúce

Spľacoýateľské kapacity (bez spaľovacieho zaľiadenia PS 45) sú pre potreby SR

dostatočné (aj s rezeĺ"vani), čo minimáĺne v prípade spaľol,ania RAo dokazujú aj
množsfuá spaľovaného slovenského RAo v rokocĺt 2015-2020 dosahujúce úľoveň 60-85

ton ročne, hlboko pod údajnou ľeálnou kapacitou už prevádzkovaného spaľovacieho
zariadenia PS 06 (cca I30-140 tonročne). Navyše, v obdobíjanuáľ_február 202] I bolo
spálených cca 44,5t RAo z čoho sĺovenslý RAo n,oľil len cca 2,6 tony. A hoci kategoriclE
nesúhlasínle so spaľovaním a inými foľmami spracovávania zahľaničného RAo v SR,

užívanie Stavby (a špeciálne predčasné užívanie) sa nejaví ako opodstatnené ani
z dôt odu spaľovania zahraničného RÁo na zákĺade vydaných povolení UJD SR. V zmysle

čl. 27 bod ].iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreým palivom
a o bezpečnosti nakĺadania s ľádioaktívnynl odpadom totiž ,,zmluvná strana, ktorá je
štátom určenia, súhlasí s cezhľaničnýnl pohybont iba vtedy, ak má administratívnu
a technickú kapacitu a dozoľnú štruktúru potľebnú na nakladanie s vyhoľeým jadrovým
palivom alebo s ľádioaktívnymi odpadmi, a to spôsobom, alĺy je v súlade s ýmto
dohovorom."

8. Stanovisko predsedníčky úradu: Ministerstvo hospodáľstva Slovenskej ľepubliky (ďalej

len,,MH SR") je v zmysle $ 6 ods. 1 písm. b) zákoĺa575l200l Z. z' o organizácii činnosti
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vlády a orgaĺizácii ústľednej štátnej správy v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len

,,kompetenčný zákon"), ústľednýn orgánom štátnej správy pre eneľgetiku vrátane
hospodáľenia sjadľovým palivom a uskladňovania ľádioaktívnych odpadov a eneľgetickú

efektívnosť. Podľa $ 29 tolro istého zákona je Úľad jadrového dozoru Slovenskej
ľepubliky ústľedným oľgánom štátnej spľávy pľe oblasť jadľového dozoľu. Zákon
308/2018 Z. z. o Národnorn jadľovorn fonde a o Zlĺ'erte a doplnení zákona č. 54112004 Z.
z. o mieľovom využívaní jadľovej eneľgie (atórnový zákon) a o Zľlene a doplnení
niektoľých zákonov v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o NJF") v $ 6

Vnútľoštátna politika a vnútľoštátny progľam v ods. 1 písm. a) a b) stanovuje:

,, (1) Rada správcov vypľacúva a aktualizuje v spolupľáci s pľávnickou osobou podľa
osobitrrého predpisu a dľŽiteľmi súhlasu alebo dľŽiteľmi povolenia vydaného

úradorn návrlr:

a) vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadľoqiĺn palivom a rádioaktívnyrni
odpadmi (ďalej len 

',vnútľoštátna 
politika") a

b) vnútľoštátneho pľogramu.

V zmysle ods. 7 toho istého paľagľafu: ,'Rada spľávcov pľedkladá ministerstvu
hospodárstva na prerokovanie návľh vnútroštátnej politiky a návľh vnútroštátneho
programu vypracovaných podľa odsekov 2 až 6 a každých šesť ľokov návľh ich
aktua|izácie spolu so stanoviskorn úradu. Ministeľstvo hospodáľstva návrh vnútroštátnej
politiky a návrlr vnútľoštátneho pľogramu predkladávláde na schválenie."

Z uvedeného vyplýva, že MH SR zodpovedá za energetickú politiku a tvorbu
vnútroštátnej politiky nakladania sľádioaktívnymi odpadmi (ďalej len ,'RAo") aza
jadľovú bezpečnosť zodpovedá úrad, ktoľý súčasne v pozícli špeciálneho stavebného

úľadu dbá o to, aby stavbajadrového zaríadenia zodpovedala projektu a bezpečnostným
štandardom. Pri povoľovacom pľocese ku konkľétnemu jadrovému zaľiadeniu či uŽ podľa
atómového alebo stavebného zákona nemá úrad kompetenciu posudzovať ekonomickú,
alebo inú potľebnost' či nepotrebnosť stavby, ale výlučne jej bezpečnostné a technické
paľatnetre.

9' V čase vydania existujúcich povolení na spáĺenie zahraničného RAo, bola technická
kapacita spaľovania RAo ľepľezentovaná výhradne spaľovacínl zariadením PS 06.

Z toho, že t]JD SRv tejto situáciil,ydal povoĺeniana spaľovanie zahľaničného RAo pľeto
vyplýva, že spaľovacie zariadenie PS 06 poslqltuje dostatočnú technologickú kapacitu na

spálenie domáceho RAo aj zahľaničného RAo v objemoch a časových haľmonogľamoch
daných povoleniami UJD SR.

10. Stanovisko predsedníčk)' úľadu: Predsedníčka úľadu vyjadrila svoje stanovisko ktejto
námietke v bode 8. Zdôvodnenie výstavby spaľovne bolo uvedené v stavebnom konaní,

v rámci ktoľého sa k netnu vyjadrovali všetky dotknuté obce a príslušné otgány.

Realizované spaľovacie zariadenie PS 45 využíva principiálne novšie spôsoby

spaľovania RAo a čistenia spalín. Zariadenieje environmentálne prijateľnejšie a spÍňa

všetky predpísané normy na ďaný druh zariadenia. Produkcia emisií znečist'ujúcich látok
bude znižovaná využitím vysoko účinného systému čistenia spalín, bez pľodukcie
sekundárneho kvapalného RAo. MŽP SR sa k pľojektu vyjadľilo , že zmenounavrhovanej
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činnosti nedôjde k významnému zvýšeniu mnoŽstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde

k zmene zdľojov hluku' vibľácií, ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu.

Íl.,,Nesúhĺas sužívanínl (a už vôbec nie pľedčasným) spaľovne P,S 45 (Stavby)

odôvodňujeĺne d'alej olil'eru iného aj závažnýnú nezvľatnými dopadnti, ktoľé talryto úkon

z d]hodobého hľadjska pľinesie, ľesp. by nlohol pľiniesť. Následkom (hoc aj slĺušobného)

spaľovania RÁo na PS 45 sa všetlĺy technoĺogické časĺi, ktoré pľichádzajú do sýku so
spaľovanýnl RAo, ľádioaktívne kontaminujú' Z pôvodlle neaktívneho nlateľiálu sa tak

stane mateľiál rádioaktívne kontaminovaný, a teda skôľ či neskôľ aj ľádioaktívny odpad
(lajneskôr pľi budúconl vyľad'ol,aní spaľovacieho zaľiadenia PS 45)' Užívanie
/prevádzkovanie, a teda aj pľedčasné užívanie, spaľovacieho zaľiadenia PS 45 pľeto

podľa nás nie je v súlade s princípnti ALARA a $ 21 ods. 5 zákona č. 54]/2004 Z. z.

(Atóruol,ý zákon) v znení neskorších pľedpisol,: ,,Produkcia rádioaktívĺrych odpadov

a nakladanie s ľádioaktívnynú odpadmi sa ntusia riadiť technicĺými a oľganizačnýnli
opatľeniallú tak, aby sa ich množstllo a akĺivita na najnižšej ľacionálne dosiahnuteľnej

úľovni'"

12. Stanovisko pľedsedníčky úradu: Spaľovacie zariadenie PS 45 je uľčené na spaľovanie

RAo, z čoho logicky vyplýva, že sa v ňom počítalo s kontamináciou časti zaľiadenia.

Jeho vyľaďovanie je ľiešené vľámci pľedloženej dokumentácie k jadrovému zariadeniu
Technológií pre spracovanie a úpľavu RAo' (ďalej len,,JZTSÚ RAo"). otázky týkajúce
Sa spľacovateľských kapacít spaľovania RAo a kapacít JZ TSU RAo sú ľiešené

samostatnýn projektorn, v ktorom sú posudzované kapacity jednotlivýchzaiadeni.

Na riadenie osobných dávok, aktivity výpustí rádioaktívnych látok do životného
prostľedia a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi je cieľom stavetníka neustále znižovat'
ľadiačnú zát'až v jadľových zaľiadeniach a v ich okolí. Technológia spaľovne PS 45 je

určená k bezpečnému spľacovaniu spáliteľných RAo, ich výraznej ľedukcii a ťrxácii vo
vhodnej forme, z čoho vyplýva, Že uvedená činnosť nie je v ľozpoľe s pľincípmi ALARA.

Pľoblematika ľadiačnej zéÍ'aŽe a princípu ALARA je v kornpetencii UVZ SR, ktoré tieto

faktory pravidelne monitoruje a vyhodnocuje. Konkĺétne údaje osobných dávok, aktivity
výpustí ľádioaktívnych látok do Životného prostľedia, nakladanie s RAo a problematika

radiačných záťaži zariadeni sú stavebníkorn sledované' permanentne zaznamenávané a

konkĺétne údaje je rnoŽné dokladovať spätne niekoľko ľokov.

13. ,,Na zčĺklade v súčasnosti dostupných infoľmácií sme záľoveň nadobudĺi presvedčenie, že

ľozhodnutie MŽP SR č. 2764/2019-1.7/zg.-R zo dňa 22. 2. 2019 (ďalej ĺen ,,Rozhodnutie
MŽP SR") nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci (poľovn. s $ .3 ods' 5

Správneho poriadku)' UJD SR ani Stavebník doteraz nezveľejnili anaĺýzy tokoll

radioaktivity v procese spal'ovania, nepovažujeme pľeto za dostatočné a vierohodne

preukázané, aké kompĺexné dopady bude mať užívanie spaľovacieho zariadenia PS 45

a s ým nevyhnutne spojené zakontaminovanie spaľovacieho zaľiadenia PS 45. Tieto

infoľmácie žiadame doplniť. Tiež vykonané neahívne vyskúšanie spaľovne PS 45 ako aj
navrhované AKV podľa nášho názoru nie sú dostatočné z hľadiska získania dostatočného

rozsahu informácií o správaní spaľovne PS 45 pľi jej užívaní/prevádzke (napr.

info r m á c i e / o d s kúš ani e p ľ i n eš t and ar dný c h s t av o c h). "
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14. Stanovisko pľedsedrríčky úľadu: pred vykonaním neaktívneho kornplexného vyskúšania
(ďalej len,,NKV") bolo rea|izovanépľedkomplexné vyskúšarrie (ďalej len,'PKV")' počas

ktorého boli v dostatočnej mieľe oveľené všetky bezpečnostné pľvky a funkcie potľebné

na to, aby bolo vykonané NKV. olĺ'em toho prebiehali individuálne skúšky častí

zatiadeni, skúšky blokád, oclrr'án a automatík. Zároveň boli na všetkých komponentoch,

ktoľých povaha to umoŽňovala, vykonané individuálne skúšky (FAT testy) u

výľobcu/do dáv ateľ a zariadenia. Záznamy z vykonaných skúšok sú súčasťou spľievodnej

technickej dokumentácie. Bezpečnost'inštalovanej technológie bola ľovnako posúdená

technickou inšpekciou. Počas pľedkomplexných a individuálnych skúšok bola opakovane

odskúšaná funkčnosť všetkých bezpečnostných systémov,ptevádzkových stavov, mimo
prevádzkových stavov, havarijných stavov, kontľola všetkých bezpečnostných pľvkov
a blokád za sirnulácie aj neštandaľdných stavov. olĺ'em skúšok so skutočne navodeným

a dosiahnutýrn stavorn u jednotlivých zaiadeni alebo merani a následnej kontroly
jednotlivýclr automatík a blokád, boli vyuŽité aj simulácie s navodením takých stavov,

ktoré nie je moŽné pľi noľmálnej pľevádzke dosiahnuť. (bod 52 a 53 rozhodnutia
1641202r P).

15. Účastník konania č' 1 v rozklade č. l ďalej namieta, že'' ,,lná podozrenie, že mohla byt'

poľušenĺ zásada ľovnosti účastníkov konania vyjadrená y $ 4 ods. 2 správneho poriad'ku

,,Všetci účastníci majú vkonaní ľovnaké procesné práva apovinnosti", nakoľko

knámietkaln iného účastníka vznesenýnl počas ústneho pojednávania dňa 07. 05. 202]
sa úľad v odôvodllení ľozlĺodnutia vyjadril. Stanol,isko bolo pritom zaslané a doľučené

08. 04. 202], teda mesiac pľed konanínl ústneho pojednávania (07' 05. 202]), tj. v čase,

ked' s ohľadom na ustanovenie ,,námietlql možno uplatnit' najneskoľšie pred ústnom

pojednávaní, inak sa na ne neprihliada", možno námietlry upĺatnit'a správny orgán by

maĺ na ne pľihĺiadať'"
1ó. Stanovisko pľedsedníčkĺuradrr; Stanovisko účastníka konania č. 1 bolo doľučené úradu

08. 04. 202I zpozicie dotknutého oľgánu. Meďzi účastníkov konania sazaradll dňa 16.

07 .202I, podaním ľozkladu voči ľozhodnutiu úradu č. I79l202l. Podozrenie deklaľované

účastníkom konania č. 1 vyvolávajú takmer identické stanoviskŕlrozk|ady všetkých
účastníkov konania. Správny oľgán pristupuje ku všetkým účastníkorn konania rovnako,

Žiadneho nepľefeľuje ani nediskľiminuje. Je však logické, Že niektoľí účastníci konania
sa prejavujú aktívnejšie' rrapríklad záujmom o nahliadanie do spisu, alebo fyzickou
účasťou na miestnej obhliadke. Vo výsledku však žiaden z účastníkov nie je ukľátený vo
svojich právach, keďŽe využiva svoje právo, v zmysle $ 33 ods. 2 správneho poľiadku,

vyjadriť sa k podkladom ľozhodnutia azátoveň k návľhu rozhodnutia, ktorý je všetkým
účastníkom zaslaný rovnako na vyjadľenie sa a s rovnakou lehotou fonnou veľejnej

vyhlášky.

17. Učastník konania č. 1 v ľozklade č. 1 ďalej namieta, že: ,,podmienlql č. ] až 3 Rozhodnutia
určené UJD SR ,,na eliminovanie, aĺebo zlniernenie vplyvu na životnĺá prostredie" budú

platit' len ,,do ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostľedie pľe
navrhovanú činnost' ,,optimaĺizácia spľacovateľsleych kapacít technológií pľe
spracovanie a úpravu ľódioaktívnych odpadov JAĺ/YS, a. .s', v lokaĺite Jaslovské
Bohunice" a do vydania právoplatného súhlasného stanoviska Ministerstva životného
pľostredia Slol,enskej repubĺitql (d'alej len ,,MŽP SR") k navrhovanej činnosti."
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18. Stanovisko pľedsedníčky úľadu : Uľad ako správny otgánvychádzajuc z kompetenčného
zákona a z podmienok stanovených príslušným správnyrn oľgánom posudzujúcim vplyv
aktivity stavebníka na životné pľostľedie - MŽP SR, je viazaný podrnienkami týnto
orgánom stanovenými v zmysle záväzneho stanoviska vĺŽp sn doľučeného úľadu dňa

30. 04. 2021. V tomto záväznom stanovisku ľĺŽp sn skonštatovalo, Že návrlr rra vydanie
ľozhodnutia na pľedčasné uŽívanie stavby je v súlade:

- so zákonom č. 2412006 Z' z. oposudzovaní vplyvov na Životné pľostredie

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoršíclr predpisov,

- so závercčĺým stanoviskom uŽp sn č.227612014-3.4lhp zo dťta 14. II.2014
- s ľozhodnutím vydanýrn v zisťovacom konaní č. 2764l20I9-L7lzg-R zo dňa 22.

02.2019

a ich podmienkami, Za podmienky, Že kým nebude pľe navľhovanú činnosť

,,optimalizáciu spľacovateľskýclr kapacít technológií pľe spľacovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov JAVYS' a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"' ukončený pľoces
posudzovania vplyvov na Životne pľostredie a pľávoplatné súhlasné závercčné
stanovisko, nie je možne na spaľovacom zaľiadeni, ktoľé je pľedmetom tohto
povoľovacieho konania spaľovat' zaltraničné ľádioaktívne odpady. Taktiež minimálne
počas 1 ľoka od uvedenia nového zariadenia na spaľovanie rádioaktívneho odpadu do

pľevádzky zabezpečiť pľevádzkovanie tak, abypočasjedného dňa, bolo vprevádzketba
jedno spaľovacie zaľiadenie.

]9.IJčastĺík konania č. 1 vľozklade č. I žiada, aby: ,,v pľípade povolenia predčasného
užívania Stallby, bolo toto povoĺenie pľedčasného užívania stavby olcrem iného
p o dmienené p o dmienkami :

l) Nespracovávať alqlnlkolvek spôsobonl zahraničný ľádioaktívny odpad na spaľol,acoĺn
zariadení PS 45 (t' j. Stavba),

2) Minináĺne počas obdobia ] roku od uvedenia spaľovacieho zariadenia PS 45 (t.j.

Stavba) do pľevádzley zabezpečiť, prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa bolo
vprevádzke lenjedno zo spaľovacíchzaľiadení PS 45 (t. j.Stavba) a PS 06.

3) Nespľacovávať na spaľovacĺch zaľiadeniach PS 45 a PS 06 dohľoĺnady viac ako 240t

ľ ádi o aktĺvne ho o dpadu ľo čne,

A to bez dodatočného časového obmedzenia platnosti ýchto podnlienok, čím budú olcľent

iného ľeflektované ľozhodnutia MŽP SR v tejto veci (porov. Podmienlql v rozhodnutí
MŽP SR č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22.02. 20]9) pľávoplatné včase vydania
Rozhodnutia."

20. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: je uvedené v bode 1 8.

2I.IJčastník konania č. 1 v ľozklade č. l zd,ôrazňuje, Že: ,, podľa odôvodnenia ľozhodnutia
uŽľ ,sn č' 2764/2019-L7/zg-R zo dňa 22. 02' 20]9 Stavebník v ĺiste č.

2018/123I0/5100/Mih zo dňa ]7. 12. 20]8 uviedol ,,Pre navľhovateľa je v súčasnosti
akceptovateľná požiadavka dotĺcľtuých obcí nespracovávať zahľaničné RAo na
pripľavovanom novom spaľovacom zariadení, ktoľé bolo predmetom oznámenia o zmene

navľhovanej činnosti" a ,,ý súčasnosti je pre navrhovateľa akceptovateľná požiadavka
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dotknuých obcĺ pľevádzkovať spaľovacie zaľiadenia tak, aby počas jedného dňa , bolo
v pľevádzke len jedno spaľovacie zaľiadenie. Uvedená požiadavka je však
akceptovateľná ĺen v časovollt hoľizonte do ] ľoka od uvedenia nového zaľiadenia na

spaľovanie RAo do pľel,ádzlĺy a zo strany navľhovateľa bude zabezpečená oľganizácia
pľáce na jednotlivých zariadeniach spaľovania RAo v súlade s pľíslušnou prevádzkovou

dokumentáCiol.l. " Stavebník teda explicitne akceptovaĺ podntienlql ýkajúce sa režimu
pľevádzlĺy spal'ovacieho zaľiadenia PS 45 a zákazu spaľol,ania zahľaničného odpadu na

tomto zaľiadenív decembri 2018 t j. v čase, ked'už pľebiehal EIA pľoces pre navrhovanú
činnost' ,,optimalizácia spľacovateľslqlch kapacít technoĺógií pľe spracovanie a úpravu
ľádioaktívnych odpadol, JAWS, a.s. v loĺmlite Jaslovské Bohunice" a v súčasnosti platné
povoĺenia pre dol,oz aspálenie zahraničného RAo (povoĺenia UJD SR 128/20]8,

20/20]9 a 30/2019) boĺi už vydané, alebo Stavebník. požiadal g igfu 1lydanie' Teda

Stavebník akceptovaĺ tieto podmienlĺy s vedomínl si uvedených skutočností
a prihliadnutíru na ne' Nevidílne preto dôvod na to, aby platnost' daných podmienok bola
v Rozhodnutí dodatočne časovo obnledzená.,,

22. Stanovisko pľedsedníčky úradu: je uvedené v bode 18.

il.
23'Dňa26' 07.202I bol úradu doľučený elektronicky do sclrľánky úradu rozklad č.2

účastníka konania č. 2. Účastník konani a é' 2 v ľozklade č. 2 Žiadal, aby odvolací orgán

Rozhodnutie úradu č. 17912021 zrušil a vľátil vec prvostupňovému orgánu na nové

konanie a opätovne vyjadril nesúhlas s navrhovaným pľedčasným užívaním Stavby.

24. Svojunámietku účastník konania č. 2 odôvodnilým, že'. ,,Sa podľa nlôjho názoľu ÚJD
SR nevysporiadaĺ s nómietkami z mnou predloženého stanoviska zo dňa 06. 05. 2021

označenýnti v odôvodnení Rozhodnutia ako námietley č. 2 až 6 (poľovn' napr. S s 47 ods.

3 Správneho poľiadku). odôvodnenie Rozhodnutie obsahuje iba ľeakciu na dané

námietlE, ĺlie však stanovisko/reakciu ÚJD SR."

25. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: K pľedrnetným námietkam sa úľad vyjadľi| uŽ v návrhu

ľozhodnutia I79l202I a následne v samotnom rozhodnutí I79/202I na stranách 6 - 8.

Námietky, resp. relevantné pripomienky k návľhu ľozhodnutia, boli zapracované
do ľozhodnutia č. I79|2O2I. IJrad sa námietk amí zaoberal a stotoŽnil sa so stanoviskom
stavebníka k uvedeným pľipomienkam' pľeto nepovaŽovaI za potľebné stanovisko
stavebníka zduplikovať ako svoj e stanovisko/reakciu.

26' Ďalej účastník konania č. 2 uvádza, Že; ,,mám podozľenie, že uvedenie do prevádzlql

zariadenia PS 45 môže byť v nesúlade s s2l ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. (Atómový

zakon) v znení neskorších predpisov: "Produkcia rádioaktívnych odpadov a nakĺadanie
s ľádioaktívnymi odpadmi sa musia riadiť techniclqlmi a oľgauizačnými opatreniami tak,

aby sa ich množstvo a aktivita udľžiavali na najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úľovni''
a súvisiaciln princípom ALARA. Ako odôvodňujeme nižšie, podľa dostupných údajov sa
dodatočná kapacita spaľovania RAo ľeprezentovaná spaľovacím zaľiadením PS 45

nejaví ako potľebná z hľadiska potľieb SR a navyše predstavuje dodatočný zdľoj RAo pri
budúcom vyľaďovaní zariadenia PS 45. Z tohto dôvodu nepovažujeme uvedenie do
prevádzl<y zariadenia PS 45 (t j' rádioaktívne zakontaminovanie tohto zariadenia) za
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spôsob ako udl'žat' množstvo a aktivitu pľodukovaných RAo na najnižšej ľacionálne
do s i ahnut e lh ej úr ov ni.

Následkom (hoc aj skušobného) spaľovania RAo na PS 45 sa technologické časti, ktoré

pľichádzajú do styku so spal'ovaným RAo, ródioaktíyne kontaminujú. Z pôvodne

neaktívneho nlateľiálu sa tak Stane mateľiál ľádioaktívne kontaminol,aný, a teda skôľ či
neskôľ aj rádioaktívny odpad (najneskôľ pľi budúconl vyrad'ovaní spaľovacieho
zariadenia PS 45). Platná Vnútroštťĺtna politika a program nakladania s RAo a VJP
uvádza, že existujúce spľacovateľské kapaciý sú pľe poh'eby SR dostatočné (aj s

ľezeľvalni). Toto hu'denie je v pľípade spaľovania RAo v súlade s množshlolll

spaľovanéĺlo slovenského RAo v rokoch 2015-20]9, ktoľé dosiahlo úroveň 60-85 ton

ľočne, hlboko pod udávanou ľeálnou kapacitou už pľevódzkol,aného spaľovacieho
zaľiadenia PS 06 (cca 1j0-140 ton ľočne). V roku 2020 boĺo množstvo spáleného

slovenského RAo menšie než 60 ton a za pľvý polľok 2021 sa podľa údajol,

spľístupňovaných spoločnosťou JAWS starostonl dotknuých obcí spóliĺo len 9,073 t

slovenského RAo (a 79,408 t zahľaničného RAo)."
2 Z. Stanovisko pľedsedníčky úradu: je uvedené v bodoch 8 a 12. V stavebnorn konaní sa úrad

zaobera| preskúmavaním poŽiadaviek vyplývajúcich najmä zo stavebného zákona
a ľelevantnej legislatívy. Skutočnosti uvedené v pripomierrkach sú posudzované

v samostatnom spľávnom konaní podľa atómového zákona.

28.IJčastník konania č.2 v rozklade č. 2 ďalej deklaľuje, že: ,,Našim pľiruárnyln postojom je
nesúhĺas s pľedčasným užívanínl Statby. Ak aj napľiek uvedenému by predčasné užívanie
Stavby maĺo byť povolené, potonl namietanle, že podmienky č. ] až 3 Rozhodnutia určené

UJD SR "na eĺilninovanie, aĺebo zmiernenie vplyvu na životné pľostredie" nlajú platiť
ĺen "do ukončenia pľocesu posudzovaniavplyvov na životné prostľedie pľe nal,ľhovanú

činnosť ,,optinlalizá.cia spracovateľsĺých kapacít technológií pľe Spľacovanie a úpravu
ľádioaktívnych odpadov JAWS, a. S., v lokalite Jasĺovslĺé Bohunice" a do vydania
pľávopĺatného súhlasného záveľečného stanoviska Ministershla životného pľostľedia
Sĺovenskej ľepubĺiley (d'alej ĺen ,,MŽP SR") knavľhovanej činnosti.

29. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: je uvedené vbode 18. Všetky podmienky uvedené v
stanoviskáchMŽP SR boli pľemietnuté do podmienok ľozhodnutia úradu č.I79l202I v
plnom rozsahu. Úľad ich nijakým spôsobom nekoľigoval. Uvedené rozhodnutie úradu č.

I79l202I predstavuje povolenie len na pľedčasné užívanie stavby. K trvalému uŽívaniu
stavby saMŽP SR bude vyjadrovať v kolaudačnom konaní. Samotný nesúhlas účastníka

konania č' 2 s pľedčasným uživaním stavby sám o sebe nie je dôvodom na nepovolenie
činnosti, ktoľá spĺňa všetky bezpečnostné poŽiadavky predpísané príslušnou legislatívou.

30. Účastník konania č.2 vľozklade č.2 považuje za potľebné zdôtaznit', že: ,,podľa
odôvodnenia rozhodnutia MŽP SR č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22'02.2019 (d'alej len
"Rozhodnutie MŽP SR") Stavebníkv liste č. 2018/12310/5100/Mih zo dňa 17. ]2. 2018

uviedol "Pre navľhovateľa je v súčasnosti akceptovateľnó požiadavka dotknuých obcí
nespracovávať zahraničné RAo na pľipravovanom novom spaľovaconl zariadení, ktoľé

bolo pľednletom oznámenia o zmene navľhovanej činnosti" a "V súčasnosti je pre
navľhovateľa akceptovateľná požiadavka dottcľtuých obcí prevádzkovať spaľovacie
zaľiadenia tak, aby počas jedného dňa, bolo v pľevádzke ĺenjedno spaľovacie zariadenie.

Uvedenó požiadavka.je však akceptovatelhá ĺen v časovom horizonte do ] ľoku od
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uvedenia nového Zaľiadenia na Spaľovanie RAo do pľevódzlql a zo strany navľhovateľa

bude zabezpečená oľganizáciou pľáce na jednotlillých zaľiadeniach spal'ovania RAo v

súĺade s prísĺušnou pľevádzlĺovou dokumentáciou. " Stavebník teda explicitne aĺĺceptoval
podĺnienlE ýkajúce sa režimu pľevádzlql spaľovacieho zariadenia PS 45 a zákazu

spaľovania zahľaničného RAo na tomto zariadenĺ v decembľi 20]8, t. j. v čase, keď už

pľebiehal EIA proces pre navľhovanú činnosť "optimaĺizácia spracovateľshých kapacít

techĺlológií pre spracol,anie a úpravu ľádioaktívnych odpadov JAWS, a' S., v lolcalite

Jaslovské Bolrunice'' a v súčasnosti platné povolenia pre dovoz a spáĺenie zahľaničného

RAo (povotenĺa ÚJD SR ]28/2018, 20/20]9 a 30/20t9) už boli 1,ydané alebo Stallebník

už požiadal o ich vydanie. Teda Stayebník akceptoval tieto podmienlĺy s vedomím si

ul,edených skutočností a pľihĺiadnutím na ne. Nevidíĺlte preto dôvod na to, aby pĺatnost'

daných podmienok bola v pľípade povoĺenia pľedčasného užĺvania Stal,by v pľíslušnoĺn
ľozhodnutí dodatočne časovo obmedzená. A to aj s prihliadnutím na to, že napľiek
Stal,ebníkom v ľoku 2018 očakáyanému náľasĺu 

^,orb! 
spáĺiteľnélto slovenského RAo v

období 2020-2023, údaje z ľokov 20]9, 2020 a pľvého poĺroku 202] svedčia o značnonl
pokĺese objemu spal'ovaného slovenského RAo. Konkľétne, Stal,ebník v liste
č. 20]8/123]0/5]00/Mih zo dňa 17'12.2018 oh'enl iného ulládza "V období rokov 2020

- 2023 sa aktuálne očakáva náľast tvoľby spáĺitel'ných RAo 7 1,yľad'ovania jaú'ových
eĺektrární A] a JE V] na úrovni cca 50 %, ktoý vyplýva z pĺánovanej reaĺizácie projektolt

a činnosÍí demontóže častí primó.rneho oh'uhu ýchto jadl'gýých eĺekn'áľní' Záľoveň od
ľoku 2020 sa ul,ažuje so začiatkoĺn pľodukcie spálitel'ných RAo z prevádzlry jednotĺivých

bĺokov JE EMo 3 a 4. Z uvedených dôvodov je pľe navrhovateľq ng1lyhnutné ruaťv
nasĺedujúcoru období k dispozícii pľevádzlEschopné techlloĺogické zariadenie na

spaľovanie pevného a ĺa,apalného RAo, ktoľé bude schopné spracovávať RAo v ľozsahu
posúdenej kapaciý 240 ton spracovaného odpadu zaroktak, aby naša spoločnosťvedela
v pľvoru ľade pľužne zabezpečiť vznikajúce požiadavky na spracova.nie RAo z
vyrad'ollania a taktiež z pľevádzlĺy JZv Slovenskej ľepublike." V rokoch 2019-2020 sa

spálilo slovenského RAo menej než 60t/ľok a za prvý polĺ'ok 202I menej než ] 0t, pričolll
v ľokoch 2016-20]8 sa spóliĺo ľočne cca 80-85t sĺovenského RAo."

31. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: je uvedené v bode 18.

32.IJčastník konania č.2 v rozklade č' 2 žiada, aby: ,,v prípade povolenia pľedčasného

užívania Stavby a s pľihliadnutím nafoľĺnulácie podlnienok z Rozhodnutia MŽP SR, boĺo
toto povolenie pľedčasného užívania Stal,by olcrenl iného podmienené podmienkalni:

1) Nespracovávat'aĺýmkolvek spôsoboru zahľaničný ľódioaktívny odpad na spaľovacom

zaľiadení PS 45 (tj. Stavba),

2)Miniĺnálne počas obdobia ] ľoku od uvedenia spaľol,acieho zaľiadenia PS 45 (tj.
Stavba) do pľevádzlE zabezpečiť pľevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa boĺo v
prevádzke len jedno zo spaľovacích zariadení PS 45 (t.j. Stavba) a PS 06,

j)Na spaľovacom zariadení, ktoľé je predmetom tohto povoľovacieho konania, nie je
možné spaľovať vysýtené ionexy fixované v ureafornlaldehydovej matľici,

a to bez dodatočného časového obmedzenia platnosti ýchto podmienok, čím budú

olĺľem ineho reflektované v súčasnosti pľávoplatné rozhodnutia MŽP SR v tejto veci"
33. Stanovisko predsedníčky úľadu: Všetky podmienky uŽp ^sÄ uvedené v jeho

stanoviskách boli Zapracované do výrokovej časti ľozhodnutia. V pľipomienkach k
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návľhu ľozhodnutiaŽiadal účastník konania č' 2 doplnit'podmienku č. 3 v znení: "Na
spaľovacom zariadení, ktoľé je pľedmetom tohto povoľovacieho konania, nie je možné

spaľovat'vysytené ionexy fixované v uľeafoľmaldehydovej matľici''. Tejto námietke úľad

vyhovel a podrnienku doplnil do textu rozhodnutia I79l202I ako podmienku č. 3.

Vľozklade ľozhodnutia č' 17912021 žiada účastrrík konania č. 2 podmienku ľozšíriť o
text: "a tobez dodatočnélro časovélro obmedzenia platnosti týchto podmienok, čím budú

okĺem iného ľeflektované v súčasnosti pľávoplatné ľozhodnutiaMŽP SR v tejto Veci.'',

teda ľozšíľit'platnosť podmienky aj na tľvalé užívanie stavby, tedazaľozsah pľedčasného

uŽívania stavby na ktoľé je ľozhodnutie vydávané. Povolenie sa vydáva iba na pľedčasné

užívante stavby a to na ohľaničený časový úsek do 3L I2. 2022. Podľa pľesvedčenia

pľvostupňového oľgánu táto podrnierrka ,,a to bez dodatočného časového obmedzenia

platnosti týchto podmienok, čím budú okĺem iného ľeflektované v súčasnosti pľávoplatné

ľozhodnuti aMŽP SR v tejto veci.'', do rozsahu vydávanélro povolenia nespadá a pľeto sa
jej nevylrovelo. Pľedsedníčka úľadu Sa s odôvodrrením a vyhodnoterrím návľhu

prvostupňovým oľgánom stotoŽnil.

ilI.

34. Dňa 26. 07 . 202I bol doľučený do sclľánky úľadu rozklad č. 3 účastníka konania č. 3 '

Učastník konania č' 3 v rozklade č.3 žiadal, aby odvolací oľgán Rozhodnutie úľadu č.

179/2021zrušil avrá.lLil vec pľvostupňovému oľgánu na nové konanie a vyjadril nesúlrlas

s navrhovaným pľedčas ným užívaním Stavby.

-35. Učastník konania č. 3 rramiet a, že: ,,v rálllci konania ýkajúceho sa predčasného užívania
Stavby (d'alej ĺen ,,Konanie") olcrem iného zaslali písomné stanoviská zo dňa 08.04. 2021

obec Veľké Kostoľany a p. Michal Daniška. Nanlietame, že S náruietkami vznesenými

v ýchto stanol,iskách sa UJD SR v Rozhodnutí a jeho odôvodnení nevysporiadal' UJD
SR v odôvodnení Rozhodnutia iba stručne infoľntoval o zaslaní ýchto stanovísk a ich
zakladnej požiadavke. Talqlto postup podľa nóšho názoľu nie je v súIade s nasĺedol,nými

ustanoyeniami Spľávneho poriadku $ 3 ods. 2 ,,Správne orgálry sú povinné postupovať v

konaní v úzkej súčinnosti s účastníknli konania, zúčastnenými osobami a inými osobanli,

ktorých sa konanie ýka, a dať iru vždy príĺežitost', aby mohli svoje pľáva a zóujmy účinne

obhajovat', najĺnĺi sa vyjadľiť k podkladu ľozhodnutia, a upĺatniť svoje návrhy" a s47
ods. 3 "V odôvodnení rozhodnutia spľávny oľgán ul,edie, ktoré skutočnosti boli
podkladonl na rozhodnutie, alými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použiĺ
správnu úvahu pri použití pľávnych pľedpisov, na zákĺade ktorých ľozhodoval, a ako sa

vyľovnaĺ s návrhnli a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadľeniami k podkladom

ľozhodnutia." Tieto stanoviskábolipritomdoľučené 08.04. 2021 ľesp.09.04. 202], teda

ĺnesiacpredkonanímústneho pojednávania (07. 05. 2021), t.j' v čase, ked's ohľadomna
ustanovenie ,,námietlĺy možno upĺatniť v čase najneskoľšie pľi ústnom pojednávaní, inak
Sa na ne neprihĺiadne" podľa nášho názoľu nložno námietĺql uplatniť a správny oľgón by

mal na ne prihliadnuť.,,
3ó. Stanovisko pľedsedníčky úradu: Prvostupňový oľgán v rozhodnutí úradu č' I79l202I

uviedol, Že účastník konania (v tom čase v pozicii dotknutého orgánu) zaslal úľadu dňa

08. 04. 2021 svoje stanovisko, vktorom vyjadril svoj nesúhlas snavľhovaným
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pľedčasným lživaním stavby. Účastník konania č. 2 okľern zaslaniasvojich pripomienok
pľed uskutočnením miestneho zisťovania sa ho osobne zúčastnil a vzniesol svoje
pripornienky. Ďalej úrad vyhovel Žiadosti účastníka konania é.2 o nahliadanie do spisu,

ktoľé sa uskutočnilo dňa26. 04.202I, na jeho Žiadost' a poskýol mu bezodplatne 285

strán dokurnentov zo spisu po odstľánení citlivých informácíí. Medzi citlivé inforrnácie
v zmysle príslušnej smernice úradu nepatria irrfonnácie o Životnom pľostľedí. Rovnako
účastník konania č. 2 využil svoju moŽnosť účastníka konania a vyjadril sa aj k návrhu

rozhodnutia úľadu č. 17912021. Pľedsedníčka úľadu nenašla vpostupe pľvostupňového

oľgánu pochybenie, ktoľé by oprávňovalo akceptovať nárnietky účastníka konania č. 3.

37.IJčastník konania č. 3 ďalej namieta, Že: ,,podľa nášho názoru sa UJD SR nevysporiadal
s náĺnietkami zo stanoyiska p. Michala Danišku zo dňa 06.05.2021 označenými v
odôvodnení Rozhodnutia ako námietĺĺy č. 2 až 6 (porol,. napľ. S $47 ods. 3 Spľávneho

poriadku). odôvodnenie Rozhodllutia obsahuje iba reakciu Stavebníka na dalú nálnietlql,

nie llšak stanollisko/ľeakciu UJD SR',,

38. Stanovisko pľedsedníčkv úľadu: je uvedené v bode 25

39' IJč,astĺík konania č. 3 uvádza, Že mápodozrenie , že: ,,uvedenie do prel,ádzĺry zaľiadenia
PS 45 ntôže byťv nesúlade s $2I ods. 5 zókona č. 541/2004 Z. z. (Atónt61,ý zákon) v znení
neskoršíclĺ pľedpisol,: "Produkcia rádioaktívnycll odpadov a nalĺladanie s
ľádioaktívnymi odpadnli sa musia ľiadit'techniclýnti a oľganizačnými opatreniarui tak,

aby sa ich množsh,o a aktivita udľžiavali na najnižšej ľacionálne dosiahnuteľnej úrovni"
a súl,isiaciru pľincípom ALARA. Ako odôvodňujeme nižšie, podľa dostupných údajov sa
dodatočná kapaciĺa spaľovania RAo repľezentovaná spaľovacínl zaľiadeníln PS 45

nejaví ako potrebná z hľadiska potľieb 5p q nqvyše pľedstavuje dodatočný zdroj RÁo pri
bud.úcolll vyľad'ovaní zaľiadenia PS 45. Z tohto dôl,odu nepovažujeme uvedenie do

prevádzĺql zariadenia PS 45 (t 1. rádioaktívne zakontamillovanie tohto zariadenia) za

spôsob ako udl"žat'množstvo a ahivitu produkovaných RAo na najnižšej racionálne
do s i ahnu te ľnej úr oll n i.

Ná.sledkonl (hoc aj skúšobného) spaľovania RAo na PS 45 sa tecllnologické časti, ktoľé

prichádzajú do sĺyku so spaľovaným RAo, ľádioakth,ne kontantinujú. Z pôvodne

neaktívneho nateriálu sa tak stane nlateriál ľádioaktívne kontaminol,aný, a teda skôľ či
neskôľ aj ľádioaktívny odpad (najneskôľ pri budúcoru vyrad'ovaní spaľovacieho
zariadenia PS 45). Platná Vnútroštátna politika a program nakladania s RAo a VJP
uvódza, že existujúce spracoýateľské kapaciý sú pľe poh"eby SR dostatočné (aj s
ľezervanli). Toto tllrdenie je v pľípade spaľovania RAo v súlade s množstvom

spaľovaného sĺovenského RAo v ľokoch 20]5-20]9, ktoľé dosiahlo úľoveň 60-85 ton

ľočne, hlboko pod udávanou reólnou kapacitou už pľevádzkovaného spaľovacieho
zariadenia PS 06 (cca 130-140 ton ročne). V ľoku 2020 bolo množstvo spáleného

sĺovenského RAo menšie než 60 ton a za pľvý polľok 2021 sa podľa údajov
sprístupňovaných spoločnosťou JAWS starostom dotlľtuých obcí spólilo len 9,073 t

slovenského RAo (a 79,408 t zahľaničného RAo)."
40. Stanovisko pľedsedníčky úľadu: je uvedené v bodoch 8 a 12

4]. |]častník konania č' 3 vyjadruje svoj postoj, že: ,,Našim primóľnym postojom je nesúhlas

s predčasným užívaním Stavby' Ak aj napriek uvedenému by predčasné užívanie Stavby
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nlalo byť povolené, potonl namietame, že podmienky č. ] až 3 Rozhodnutia určené UJD
SR "na eliminovanie, alebo znlieľnenie vplyvu na životné prostľedie" majú platiť len "do

ukončenia pľocesu posudzoyania vplyvov na životné prostľedie pre navľhovanú činnosť

,,optimalizácia spľacovateľslcych kapacít technológií pľe spľacovanie a úpravu
rádioaktívnych odpadov JAWS, a. S., y lokaĺite Jaslovské Bohunice" a do vydania
právoplatnélto súhlasnélto záverečného stanoviska Ministeľstsla životného prostľedia
Slovenskej ľepublitey (d'alej ĺen,, MŽP SR") k naln"hovanej činnosti. "

42. Stanovisko úľadu: ie uvedené v bodoch 8 a 12.

43.IJčastník konania č. 3 povaŽuje za potľebné zdfuazniť, že ,,podľa odôllodnenia
ľozhodnutia MŽP SR č. 2764/2019-1.7/zg-R zo dňa 22.02.2019 (d'alej len "Rozhodnutie

MŽP SR") Stavebníkv liste č.2018/12310/5100/Mihzo dňa ]7. 12.2018 uviedoĺ "Pre

navľhovateľa je v súčasnosti akceptollateľná požiadavka dotknuých obcí nespľacovávat'
zahraĺúčné RAo na pľiprallovanonx novolrl spaľovacom zariadení, ktoré bolo pľedmetonl

oznánlenia o zmene na.v'hovanej činnosti" a "V súčasnosti je pľe nal,l'hollateľa

akceptovatelhá požiadavka dotknuých obcí pľevádzkol,ať spaľol,acie zaľiadenia tak, aby
počas jedného dňa, boĺo v pľevádzke ĺen jedno spaľovacie zaľiadenie. Uvedená
požiadallka je však akceptovatel'ná len v časovolll hoľizonte do ] ľoku od uvedenia

nového zaľiadenia na spaľovanie RAo do prevádzlq, a zo stľany navľhovateľa bude

zabezpečená oľganizáciou pľáce najednotlivých zariadeniach spaľovania RAo v súlade

s príslušnou prel,ádzkovou dokumentácio1,!. " Stavebník teda explicitne akceptol,aĺ
podntienlql ýkajúce sa ľežimu pľevádzĺql spaľovacieho zaľiadenia PS 45 a zákazu
spaľol,ania zahľaničného RAo na tomto zaľiadení v decembľi 20]8, t. j. v čase, ked'už
pľebiehaĺ EIA pľoces pľe navrhovanú činnost' " optimalizácia spľacollateľslEch kapacít
technológií pre Spľacollanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAWS, a. S', 1) lokalite
Jaslovské Bohunice" a y súčasnosti pĺatné povoĺenia pľe dovoz a spálenie zahraničného
RAo (povolenia UJD SR ]28/20]8, 20/2019 a j0/2019) už boĺi vydané alebo Stavebník
už požiadal o ich vydanie. Teda Stavebník akceptoval tieto podnlienlql s vedonlhn si
uvedených skutočností a pľihliadnutínl na ne. Nevidílne preto dôvod na to, aby platnost'

daných podmienok bola v pľípade povolenia pľedčasného užívania Stavby v pľíslušnonl
ľozhodnutí dodatočne časovo obmedzená. A to aj s prihliadnutím na to, že napľiek
Stavebníkonl v ľoku 2018 očakávanému náľastu tvorby spálitelného sĺovenského RAo v
období 2020-2023, údaje z ľokov 20]9, 2020 a prvého polľoku 202l svedčia o značnonl
poklese objemu spaľovaného slovenského RAo. Konĺcrétne, Stavebnĺk v ĺiste

č. 2018/12310/5100/Mih zo dňa ]7.12.20]8 oh"em iného uvádza "V období ľokov 2020

- 2023 sa aktuólne očakóva nórast tvoľby spáliteľných RAo z vyľad'ovania jadľových

elektľární A1 a JE ľ] na úľovni cca 50 %, koý vyplýva z plánol,anej realizácie
pľojektov a činností denlontáže častí pľimáľneho olil'uhu ýchto jadrových eĺekn'áľní.

Záľoveň od roku 2020 sa uvažuje so začiatkoru produkcie spáĺiteľných RAo z pľevádzlql
jednotlivých blokov JE EMo 3 a 4. Z uvedených dôvodov je pľe navrhovateľa nevyhnutné

mať v nasledujúcom období k dispozícii prevádzlEschopné technologické zariadenie na

spaľovanie pevného a kvapaĺného RAo, ktoré bude schopné spracovávať RAo v ľozsahu
posúdenej kapaciý 240 ton spľacovaného odpadu za rok tak, aby naša spoločnosť vedela

v pľvotlx ľade pľužne zabezpečit' vznikajúce požiadavlql na spľacovanie RAo z
vyrad'ovania a taktiež z prevádzlql JZv Slovenskej republike.'' Vrokoch 20I9-2020 sa
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spáĺilo slovenského RAo menej než 60t/rok a za pľvý poll"ok 2021 menej než ]0t, prtčonl
v ľokoch 20]6-20]8 sa spálilo ľočne cca 80-85t slovenského RAo."

44. Stanovisko pľedsedníčk}ĺ úradu: je uvedené v bodoch 8 a 12. Nová spaľovňa je účinnejšia
a ekologickejšia ako zariadenie PS 06 a trvaním na podmienke' aby fungovalo len staľé

spaľovacie za:ľiadenie sa nepľispeje k ekologickosti spracovania RAo, práve naopak.

Realizované spaľovacie zaľiadenie PS 45 využiva pľincipiálne novšie spôsoby

spaľovania RAo a čistenia spalín. Zaiadenieje enviľonmentálne pľijateľnejšie a spĺňa

všetky pľedpísané noľmy na daný dľuh zaľiadenia. Pľodukcia emisií znečistujúcich látok
bude zniŽovaná využitím vysoko účinného systému čistenia spalín, bez pľodukcie

sekundáľneho kvapalného RAo. MŽP SR sa k proj ektu vyj adľilo , že zmenounavľhovanej

činnosti nedôjde kvýznamnému zvýšeniu mnoŽstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde

k zmene zdľojov hluku, vibľácií, ionizujúceho Žiaľenia, tepla a zápachu.

45.IJčastník konania č' 3 žiada ,,aby vpľípade pľedčasného uživania stavby a S

pľihliadnutím na foľmulácie podmienok z Rozhodnutia MŽP SR, bolo toto povolenie
pľedčasného užívania Stavby okľern iného podmienené podmienkarni:

1) Nespľacovávať akýmkoľvek spôsobom zahranlčný ľádioaktívny odpad na spaľovacom
zariadeĺi PS 45 (t j. Stavba)'
2) Minimálne počas obdobia 1 ľoku od uvedenia spaľovacieho zaľiadenia PS 45 (t. j.
Stavba) do prevádzky zabezpečiť prevádzkovanie tak, aby počas jedného dňa bolo v
prevádzke len jedno zo spaľovacíchzariadení PS 45 (t .j. Stavba) a PS 06,

3/ Na spaľovacom zariadeni, ktoľé je pľedmetom tohto povoľovacieho konania, nie je
možne spaľovať vysýené ionexy fixované v ureafoľmaldehydovej matľici,
atobez dodatočného časového obmedzenia platnosti týchto podmienok, čím budú
okľem iného ľeflektované v súčasnosti pľávoplatné ľozhodnutiaMŽP SR v tejto veci."

4ó. Stanovisko úľadu: ie uvedené v bode 33

47. Inšpektorátpráce Nitra zistil nedostatky, špecifikované vo svojom záváznom stanovisku

č. INA-22-38-2.2|Z\-C22, C23-27, IPNR/IPNR-oBoZPlBEZl20211436I zo dňa

24.2.202I. Zistené nedostatky však bezpľostľedne neohĺozovali bezpečnost' azdtavie
osôb ani bezpečný stav stavby. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasil s
vydanírn rozhodnutia o predčasnom uŽívaní predmetnej stavby.

48.Dňa 14.6.202l bol na úrade pod č' Z.43201202I zaevidovaný list stavebníka,

expedovaný 3I.5.2021 Inšpektorátu práce Nitra č. 202Il04409l34I0lKoI. potvrdzujúci
odstránenie nedostatkov zistených Inšpektorátom práce Nitľa. Všetky nedostatky boli
odstránené vteľmíne, ktorý Inšpektorát práce Nitra (ďalej len,,NIP") uľčil vo svojom
záváznom stanovisku, t. j' do 31. 5. 202I.

49. Kľajské riaditeľstvo hasičského azáchrarutého zboru v Tľnave (ďalej leĺ ,,HaZZ),
oddelenie požiarnej prevencie vo svojom stanovisku č. KRHZ-TT-OPP-44-02|202L zo
4.5.202I uvádza, že s vydaním ľozhodnutia na pľedčasné užívanie stavby z hľadiska
protipožiaľnej ochrany súhlasí bez pripomienky

IV
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50. Pľedsedníčka úľadu posúdila podmienky na pľedčasné uŽívanie tak ako ich starrovili

HaZZ a NIP za splnené a súvisiacu dokumentáciu za postačujúcu a vyhovujúcu.

51. Návr'h na vydanie rozlrodnutia o pľedčasnom uŽívaní stavby bol pľeskúrnaný pľi ústnom

pojednávaní spojenorn smiestnym zisťovaním dňa 07.05.202I vareáll Jadrovej

a vyľad'ovacej spoločnosti, a. s.

V rámci ústneho konania stavebník pľedložiltieto doklady:

- právoplatné stavebné povolerrie'

- dohodu so zhotoviteľom stavby o podmienkach pľedčasného uživania stavby,
- projektovú dokurnentáciu, oveľenú stavebným úradom v stavebnom konaní,

- súpis zmien, ku ktoľýrn došlo počas uskutočnenia stavby,
- zoznatĺ' nedorobkov,
- doklady o výsledkoch pľedpísanýclr skúšok, meľaní a o spôsobilosti zartadení

na plyrrulú a bezpečnú pľevádzku,

- vyhodnotenie neaktívneho komplexného vyskúšania č. 10-PRG-3112210/2020,
- doklady o oveľení poŽadovaných vlastností výľobkov,
- vyhlásenie o zhode, revízne správy, atesty' certifikáty pouŽitých mateľiálov

a výrobkov,
- doklad o nakladaní so vzniknutými odpadmi,
- stavebné denníky'
- preukázanie splnenia podmienok č.6 aé'I3 zrozhodnutia úradu č. 17612019 -

oznámenie dodávateľa stavby a oznámenie začatia stavby.

Stavebný úrad v zmysle zápisnice z ústneho pojednávania skonštatoval, že stavebník
pripravil všetky predpísané doklady.

52. Učastník konania č' 2 na mieste odovzdal listom zo dňa 06. 05. 2021 úradu svoje
pripomierrky k pľedčasnému uŽívaniu stavby, na základe predchádzajúceho nahliadania

do spisu UJD SR č.323-2OO0 k stavebnému povoleniu na stavbu. Učastník konania č. 2

poloŽil pľítomným otázky v súvislosti s uŽ existujúcou ,,starou" spaľovňou' týkajúce sa
jej prevádzky, či spaľovania zaltľaničných odpadov. Hoci táto stavba nebola pľedmetom

miestneho zisťovania a ústnelro pojednávania, prítomní zástupcovia stavebníka aj úradu

napľiek tornu na jeho otázky odpovedali.

53.Zo zápisnice z miestneho zist'ovania správny orgán cituje: ,,na otázku či boli na ústnont

pojednávaní pľednesené aj pripoĺnienĺql z pľedchádzajúceho nahĺiadania do spisu,

uskutočneného dňa 26. 04. 202I predložené v úvode dľuhej časti ústneho pojednállania
v písolnnej forme Mgr' Daniškoru, Mgr' Daniška odpovedaĺ, že viac menej áno. Stavebný

úrad uviedol, že Sa v rámci odôvodnenia rozhodnutia pľimeľane vysporiada aj
s uvedenými pripomienkami. "

54. Stanovisko pľedsedníčky úradu: Na základe pľeskúmania rozkladov a pľvostupňového

konania som vyhodnotlla, že:

- účastníci konania vo svojich rozkladoch ĺeuvádzaj'(l žiadĺe nové skutočnosti, ktoľé

by podstatným spôsobom menili skutkové zistenia pľvostupňového oľgánu,
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- rozklady sú opľeté o subjektívrre názory účastníkov konania napľ. '. ,,,,NQšim
pľinláľnym postojolll je nesúhlas s pľedčasnýnl užívaním Stavby.", ,,nesúhĺasíĺn
5 vydaním povolenia na pľedčasné užívanie stavby anesúhlasíru So spľacovávanínl
zahľaničného odpadu", ktoľé nie sú podloŽené žiadnym konkr'étnym

poľušenírďnesplnením/opomenutím poŽiadaviek vyplývajúcim z konkr'étneho

pľávnelro pľedpisu a to ani zo stľany stavebníka, ani zo stľany vyjadľení dotknutých

oľgánov a ani zo stľany pľvostupňového oľgánu
- pľvostupňový oľgán pľi svojom ľozhodovaní spľávne posúdil pľedpísanú

dokumentáciu a zohľadnil stanoviská dotknutýclr oľgánov; pľi svojom ľozhodovaní
nezhliadol v Žiadosti stavebníka nezľovnalosti a nesplnenie poŽiadaviek a preto

nedospel k závetu, že nemoŽno Žiadosti stavebníka vyhovieť. Zátoveí ani

pľvostupňový ani dľuhostupňový oľgán nezhliadol v náľokoch účastníkov konania č.

I,2 a3 také pochybenia' nesplnenie požiadaviek všeobecne závdzných pľávnyclr
predpisov, pre ktoľé by mal úľad účastníkom konania č. 1 ,2 a3 vyhovieť'

55. Za účelom objektívneho posúdenia skutkového stavu veci pľedsedníčka úradu dŕn23. 09.

2027 ustaĺovila osobitnú rozkladovú kornisiu v zmysle $ 61 ods. 2 spľávneho poriadku,
ktoľej zasadnutie sa uskutočnilo pľezenčnou foľmou dňa 01. 10. 202I. Pľedmetom

ľokovania bolo pľeskúmanie postupu pľvostupňového spľávneho oľgánu, pľiebehu

konania, pľvostupňového ľozhodnutia aspisovej dokurnentácie. Rozkladová kornisia
v súlade s $ 59 ods' 2 spľávneho poľiadku odpoľučila rozklady účastníkov konania č. 1,

2 a3 zamietnuť a potvrdit'pľvostupňové ľozhodnutie úradu č. I79l202I.

56. Pľedsedníčka úradu preskúmala celý spisový rnateriál a napadnuté rozhodnutie
správneho orgánu prvého stupňa v celom rozsahu. Išlo jednak o pľeskúmanie z hľadiska
skutkového stavu, ako aj procesného postupu apoužitia platných hmotnoprávnych
pľedpisov pľvostupňovým správnym orgánom. Prieskum sa takisto týkal vecnej

spľávnosti pľvostupňového rozhodnutia ako aj zákonnosti postupu prvostupňového

správneho oľgánu. MoŽno konštatovať, že pri pľeskúmavaní spisového mateľiálu
a napadnutého ľozhodnutia nevyšli najavo Žiadne také skutočnosti, ktoré by mali vplyv
na skutkové aprávne zistenie veci, a ktoľé by zásadným spôsobom menili podstatu veci,
na ktoľej bola založená úvaha a ľozhodovanie prvostupňového orgánu a pľeto rozhodla
tak' akoje uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

57. Návľh druhostupňového ľozhodnutia bol zveľejnený na elektľonickej úradnej tabuli
úradu, na úradnej tabuli úradu, a na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na

www.slovensko.sk dňa 06. I0. 202I a zároveťl boli všetci účastníci konania vyzvani,
podľa $ 35 ods. 1 písrn. e) atómového zákona vyjadrenie sa pred vydaním rozhodnutia
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, pľípadne uplatniť moŽnosť navrhnúť jeho

doplnenie v lehote 7 dní od doľučenia oznámenia.

58. V lehote určenej druhostupňovým správnym orgánom _ pľedsedníčkou úľadu, do dňa29 '

10.202I bolo úľadu doľučené dŤn26. I0.2021jedno vyjadľenie účastníka konania a to

stavebníka. Stavebník listom č. 2021108457/5300/Bet požiadal dľuhostupňový oľgán

o úpľavu výrokovej časti návrhu ľozhodnutia nasledovne:
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,,]. Žiadallle o Zmenu teľnlínu ukončenia povoĺenia na predčasné užívanie stavby z jI.
12. 2021 na 31. 12. 2022.

Zdôvodnenie:

Zmenu' odôvodňujerue tým, že včase pľedkĺadania žiadosti, tj.07.0].202] sme

neuvažol,ali s talýĺn dĺhýn priebehom tnlania spľávnych konaní, ktoré z dôvodol,

opaĺĺol,aných rozkĺadov a obšn'ukčných konaní viaceľých účastnĺkov konania vyvolalo
,{-zásadné pľedlženie ýchto konaní až do takej nlieľy, kedy už teľmín na ukončenie

predčasného užh,ania Stavby nie je nložné ľeáĺne dodľžať."

2. Žiadame o Zn'tenu znenia podntientql č. 1

Pôvodné znenie:

,,Kým nebude pľe nal,ľhoyanú činnosť ,,optinlaĺizácia Spľacovateľsĺqlch kapacít
technoĺógií pre spracoyanie a úpravu rádioaktívĺrych odpadov JAWS, a.s., ý lokalite
Jaslot,ske Bohunice" ukončený pľoces posudzovanig vpĺyllov na životné pľostľedie

a pľól,oplatné súhĺasĺté zál,erečné stanovisko, nie je nĺožné na spal'ollaconl zaľiadenĺ ,
ktoré je pľednletonl tohto pol,oľovacieho konania, spaľol,ať zahraničné ľádioaktívne
odpady."

Nal,ľhované znenie:

,,Na spaľovacoľt't zariadení PS45 (t.j. noýotľl spaľovacollt zaľiadení), je zakázané

spaľovat' alebo aĺĺymkolvek inýnl spôsobonl spľacovávať zahraničný rádioaktĺvny odpad
a to aj počas výkonu AKV, uvádzania do pľevádzlcy, skúšobnej pľel,ádzlcy."

Zdôllodnenie"

Pôyodné znenie podmienlql č. 1 predstavuje duplicitu, nakoľko ukončenie v súčasnosti
prebiehajúceho EIA pľocesu ,,optinlalizácia spľacovateľslqlch kapacít technoĺógiĺ pľe
spľacovanie a úpral,u rádioaktívnych odpadov JAWS, a.S., v ĺokalite Jaslovslĺé
Bohunice" cI1lyd.anie právoplcttlleho Záveľečného stanoviska uŽp sn k fumuto procesu,

pľedstalluje termín platnosti všetĺĺych troch podĺnienok výľokovej časti návľhu
rozhodnutia tak, ako je uvedené pod znením ýchto podmienok."

59. Predsedníčka úľadu zváŽila návrh stavebníka ako účastníka konania, jeho zdôvodnenie
a opodstatnenosť. Rozhodla, Že návrhu účastníka konania - stavebníka sa vyhovuje
v časti 1 a mení sa podľa návľhu stavebníka lehota pľedčasného užívania stavby do 31.

12.2022. Svoju úvahu pľedsedníčka úľadu opieľa o objektívnu skutočnosť' keď je len

v moci stavebníka zvážit'a stanovit'ľeálny teľmín, do ktorého je schopný pľipľavit' stavbu

na kolaudáciu. ostatní účastníci konania nemajú schopnosť prispieť k urýchleniu tohto

procesu tak, aby bolo moŽné dodrŽať teľmín' ktoľý stavebník pľedpokladal, keď nepočítal
s takto časovo náročným konaním.

60. Predsedníčka úľadu má za to, Že tento návrh účastníka konania - stavebníka, ktorý bol
doručený ľiadne a včas, konštituoval povinnost' dať účastníkom konania a zúčastneným

osobám možnosť podľa $ 33 ods. 2 správneho poriadku, aby sa pred vydaním ľozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia pľípadne navrhnúť jeho

doplnenie atedapotrebu zverejniť nový návľh dľuhostupňového ľozhodnutia č. II. Návrh
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dľulrostupňového ľozhodnutia č. II bol zverejnený na elektronickej úľadrrej tabuli úradu'

na úľadnej tabuli úradu, aÍa CUET na Ústrednom por1áli veľejnej správy na

www.slovensko.sk dňa 05. 11.2021 a záľoveťl boli všetci účastníci konania vyzvani,
podľa $ 33 ods. 2 spľávrrelro poľiadku na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v lelrote

15 dní od doľučenia oznámenia (do 07. 12.202I vrátane).

ó1. Pľedsedníčka úľadu upozomila účastníkov konania, Že súčasne s týrnto novým návľhom
ľozlrodnutia č. II sa zverejnil aj návrh ľozhodrrutia vo veci:

- vydarria súhlasu podľa $ 4 ods. 2 písrn. f) bod 2 atónového zákona na reallzáciu
Zmeny ovplyvňujúcej jadľovú bezpečnosť počas pľevádzky jadľového zaľiadenia
Technológie na spracovanie a úpľavu ľádioaktívnych odpadov v ľozsalru uvádzania
doprevádzky a výkonu aktívneho komplexného vyskúšaniazariadení spaľovne RAo
PS45

- sclrválenia zmeny hľaníc jadrového zariadenia TSU RAo podľa $ 4 ods. 2 písm. a)

bod 11 atórnovélro zákona v ľozsahu dokurnentu PP 8-ZoZ-001 - Jadľové zaiadenia
JAVYS, a. S. a ich hľanice, vyd. č. 5, ľev. č. 7

- vydania súhlasu a vydania súhlasu podľa $ 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona
narealizáciu zmeny podľa $ 2 písm' w) atómoveho zákona v dokurnerrtácii:

o 10-BSP-001 - PpBS JZTSIJ RAo, vyd. č. 3,
o 10-INF-001 - Koncepčný plán vyľad'ovania JZ TSU RAo z ptevádzky,vyd. č. 3'
o PP- 10-LPS-802 - Likvidácia poruchových stavov , vyď. č. 2.

62.IJčastnici konania sa k zverejneniu nového návrhu druhostupňového rozhodnutia č. II.
v tomto správnom konaní v lelrote stanovenom pľedsedníčkou úľadu na 15 dní od

doľučenia návľhu (do 07' 12.202I vrátane) nevyjadľili'

63. Pľedsedníčka úľadu ľozhodla tak' ako je uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia
a súbežne vydala dľuhostupňové rozhodrrutie č. 342/202I v správnom konaní UJD SR č.

3346 - 202I pre spaľovňu PS45 v spľávnom konaní podľa atómového zákona.

64. Rozhodnutie sa doručuje podľa $ 26 spľávneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na

elektronickej úradnej tabuli úľadu' na úradnej tabuli úľadu, a na CUET na Ústľednom
portáli veľejnej spľávy na www.slovensko.sk Posledný deň tejto lehoty je dňom

doľučenia.
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Poučenie:

Podľa $ 61 ods. 2 druhá veta spľávneho poľiadku je toto rozhodnutie konečné a nie je možné sa
pľoti nemu odvolať (podať ľozklad). Po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia je toto

ľozhodnutie možné pľeskúmať súdom podľa s I77 a nasl. zákoĺa č. 16212015 Z. z' Správĺy
súdny poriadok v znení neskoľších predpisov.

V Bľatislave dňa 13.12.202I

&,//,,/,/,

Ing. Marta CSc.
Pľedsedníčka úľadu
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Doľučuie sa veľeinou vyhláškou:

Toto ľozhodnutie sa, V Zmysle $ 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi konania podľa

medzináľodnej zmluvy, ktoľou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa

osobitného pľedpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného pľedpisu' doručuje

verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁšKA

Táto písomnosť má povahu veľejnej vyhlášky podľa $ 26 spľávneho poľiadku a vyvesí sa na

dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úľadu na Bajkalskej
27,82O 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.s1ovensko.sk, na

elektronickej úľadnej tabuli umiestnenej na webovorn sídle úľadu na www.ujd.gov.sk. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doľučenia.

Dáfumvyvesenia: / 3, /a ' /044

odtlačok pečiatky a podpis:

/ ľ. //, R0l4 /r4Dátum doľučenia:

odtlačok pečiatky a podpis

/4 - //, ao^/Dáturn zvesenia:

odtlačok pečiatky a podpis:
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Doručuie sa veľeinou ucas fníkom konania:

Jadľová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohurrice 360,9|9 30 Jaslovské Bohunice
Mgľ. MXXXXX DXXXXXX, PhD., XxXXxXx Xxx, XXX Xx XXXXXXX
Irrg. KXXXXX BXXX, XxXXx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX)íX, XXx XX
xxxxxx
MXXXX MXXXX, XXXXXXX XXX, XXX XX
občianske združenie Chceme zdravikr'ajinu, Leľmontovova 3, 811 05 Bľatislava
obec Vel'ké Kostol'any, obecný úľad vo Vel'kých Kostol'anoclr, M. R. Štefánika, 922 07

Vel'ké Kostol'any

7. obec Jaslovské Bohunice, obecný úľad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala
36lÍ0A,9I9 30 Jaslovské Bohunice

8. obec Dolné Dubové, obecrrý úľad v Dolnom Dubovom č. l, 9l9 52 Dolné Dubové
9. obec Vel'ké Kostol'any, obecrrý úľad vo Vel'kých Kostol'anoclr, M. R' Štefánika č. 800/l.

92z 07 Vel'ké Kostol'any
10. obec MalŽenice, obecný úľad v Malženiciach, popis. č. 294,919 29 MalŽenice
l l ' obec Pečeriady, obecný úľad v Pečeňadoch' popis. č. 93,922 07 Vel'ké Kostol'any
12. obec ŽIkovce, obecný úľad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Čeľverrík
13. obec Ratkovce, obecný úrad v Ratkovciach, popis. č.97,92O 42 Čeľveriík
14. obec NiŽrrá' obecrrý úľad v NiŽnej, popis. č' 80,922 06 Nižná
15. obec Radošovce, obecný úľad v Radošovciach, popis. č. 70,9l9 30 Jaslovské Bohurrice

16' ZdruŽenie miest a obcí' ľegiórr JE Jaslovské Bohunice a RVC, Paulínska cesta 513/20,9l7
01 Tmava

77 .IJľad'veľejného zdľavotníctva Slovenskej ľepubliky, Tmavská cesta 52, P.o.BoX 45,826 45

Bľatislava
18. okresný úľad Tmava, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie - ŠSoH, Kolláľova 8,9I7 02

Trnava
19. okľesný úľad Tľnava, odboľ staľostlivosti o Životné prostredie oSŽP - ŠSoPaK, Kolláľova

8,977 02 Tnava
20. okresný iradTľnava, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie oSŽP - ŠvS, Kolláľova 8,gI7

02 Trnava
21. okľesný úľad Tľnava, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie oSŽP - ŠSoo, Kolláľova 8,

917 02 Trnava
22. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchľanneho zboľu v Trnave, oddelenie PP, Vajanského

22,917 77 Tmava
23. Wezidium Hasičského a záchľanného zboĺa, Drieňová 22,826 86 Bratislava
24. Tecbnická inšpekcia' a. s.' Trnavská cesta 56, 821 01 Bľatislava
25. ZTs Výskumno-vývojoý ústav Košice' a. s.' JuŽná tľieda 95, 041 24 Košice
26' Inšpektoľát pľáce Nitľa, Jelenecká 49,950 38 Nitľa
27. Ministerstvo životného pľostredia Slovenskej republiky, SEHR, oEP, Nárn. Ľ' Štúra l,8l2

35 Bľatislava

1.

2.

J.

4.

5.

6.

Doľučuie sa na vedomie:
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