
 

Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní 

a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného  

záujmu, vedených 

 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky 

 
Číslo správneho konania: 1024-2021 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, 

Bratislava, 821 01, SR 
Začatie konania žiadosť č. 2021/00218/2200/Ora zo dňa 12.1.2021 doručená 

na ÚJD SR  15.1.2021 zaregistrovaná pod číslom 308/2021   
Predmet konania Žiadosť o schválenie zmien v PP 16-TTP-801 – 

Technologicný predpis pre JZ IS RAO, vydanie č.3, podľa §4 

ods. 2 písm. f bod 2, zákona č. 541/2004 o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
Priebeh konania - štúdium zaslanej dokumentácie,  

- posúdenie úplnosti podania a jeho súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi 

- zverejnenie návrhu rozhodnutia č. .../2021. 

- dňa 18.2.2021 bolo vydané rozhodnutie č. 48/2021, ktoré 

bolo doručené verejnou vyhláškou 

- dňa 5.3.2021- zverejnené anonymizované rozhodnutie č. 

48/2021 

- rozhodnutie po doručení verejnou vyhláškou bude 

zverejnené na EÚT ÚJD SR, na CÚET a na úradnej tabuli 

ÚJD SR v sekcii ROZHODNUTIA, v  podsekcii „Vydané 

rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a 

vykonateľnosti“. Na stanovenie zákonnej lehoty (lehota je 

uvedená v poučení rozhodnutia) sa za dátum doručenia 

rozhodnutia považuje dátum zverejnenia rozhodnutia v tejto 

sekcii. 
Dotknuté správne orgány  
Miesto, kde je rozhodnutie vydané 

v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

www.ujd.gov.sk/správne konania ÚJD SR, 

Úradná elektronická tabuľa, 

CÚET  
Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

 

Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov 

navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny 

 

Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 
 

Skončenie konania 25.03.2021: Vydané rozhodnutie č. 48/2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2021 

http://www.ujd.gov.sk/správne%20konania%20ÚJD%20SR


 

Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na webovom 

sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak 

bolo k stavbe vydané 

 

 


