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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:1168 - 2021 a 3047 - 2020 (neskôr ako 764 - 2021), v súvislosti 

s konaním 7358-2020 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, 

zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka 

č. 4649/B (ďalej len „JAVYS, a.s.“), so sídlom Jaslovské 

Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30. 

a 

Fyzická osoba (ďalej len „FO M.D.“) 
Začatie konania Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD 

SR“) na základe žiadosti JAVYS, a.s.  

zn. 2020/09187/2200/Ora podľa § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, začal doručením žiadosti dňa 

23. 10. 2020 správne konanie vo veci vydania súhlasu na 

realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť 

jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového 

paliva v rozsahu výstavby v rámci projektu „Dobudovanie 

skladovacích kapacít VJP“ 
Predmet konania Druhostupňové konanie vo veci rozkladu FO M.D., 

doručeného dňa 4. 1. 2021. 
Priebeh konania Aktualizácia k 26. 2. 2021. 

Po posúdení žiadosti a jej podkladov, vydal ÚJD SR dňa 14. 

12. 2020 rozhodnutie č. 337/2020, ktorým dal súhlas s 

realizáciou zmeny na jadrovom zariadení Medzisklad 

vyhoretého jadrového paliva v rozsahu výstavby za splnenia 

podmienok uvedených v časti „Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v povolení“ 

Voči rozhodnutiu ÚJD SR č. 337/2020 bol podaný FO M.D. 

dňa 29. 12. 2020 emailom rozklad, ktorý bol ÚJD SR 

doručený listinne dňa 4. 1. 2021 a doplnený FO M.D. dňa 12. 

1. 2021 elektronicky (štandardným e-mailom) a dňa 19. 1. 

2021 listinne.  

Dňa 26. 1. 2021 bol spis odstúpený predsedníčke ÚJD SR, ako 

druhostupňovému orgánu na konanie. Spis pozostáva z časti 

v režime tajné „T“ a z časti bežnej. Dňa 1. 2. 2021 bola 

zaslaná predsedníčke ÚJD SR  predkladacia správa k spisu od 

prvostupňového orgánu. Dňa 2. 2. 2021 bola fyzicky 

postúpená bežná časť spisu.  

Dňa 9. 2. 2021 sa uskutočnilo rokovanie rozkladovej komisie 

predsedníčky úradu zriadenej podľa § 61 ods. 2 zákona 
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č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. Kvôli nepriaznivej pandemickej 

situácii prebiehalo rokovanie on-line formou. 

Súčasťou rokovania bolo aj hlasovanie o odporučení návrhu 

na ďalší postup predsedníčke ÚJD SR pri vydávaní 

druhostupňového rozhodnutia. Členovia rozkladovej komisie 

jednohlasne navrhli rozkladu vyhovieť, zrušiť prvostupňové 

rozhodnutie č. 337/2020 a  vrátiť vec na nové konanie na 

prvostupňový orgán.  

V zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku o rozklade 

rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe 

návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa nemožno odvolať.  

Dňa 12. 2. 2021 bola informácia o konaní aktualizovaná 

a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli úradu, 

umiestnenej na jeho webovom sídle a na CÚET-e s návrhom 

rozhodnutia a s výzvou na vyjadrenie sa do 19. 2. 2021 

k podkladom rozhodnutia, adresovanou účastníkom konania 

a zúčastneným osobám. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku 

„Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a 

zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 

rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“  

Do dňa podpisu rozhodnutia č. 70/2021 P nebolo ÚJD SR 

doručené žiadne vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a 

preto ÚJD SR toto rozhodnutie vydal.  

Dotknuté správne orgány Ministerstvo životného prostredia SR 
Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

Rozhodnutie č. 70/2021 P zverejnené spolu s týmto 

oznámením 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené 

v povolení 

• Predložiť ÚJD SR na schválenie realizáciu zmeny 

dokumentu „Plán fyzickej ochrany MSVP JAVYS, a.s., - 

lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 9, v ktorom bude 

opísané riešenie situácie týkajúce sa vonkajšieho oplotenia 

dobudovania skladovacích kapacít vyhoretého jadrového 

paliva (ďalej len „VJP“) spolu s analýzou, ktorou bude 

preukázané, že nedôjde k zníženiu úrovne zabezpečenia 

fyzickej ochrany.  

Termín: 31. 3. 2021 

• Zrealizovať riešenia vyplývajúce zo schválenej 

realizácie zmeny plánu fyzickej ochrany predloženého na úrad 

podľa bodu 1. 

Termín: šesť mesiacov pred začiatkom uvádzania do 

prevádzky suchej časti JZ MSVP. 
Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov 

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 1604/2016-

3.4/hp pod názvom „Dobudovanie skladovacej kapacity 

medziskladu VJP v lokalite Jaslovské Bohunice“ a 
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navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny 
vyhodnotenie JAVYS k plneniu podmienok záverečného 

stanoviska č. 1604/2016 – 3.4/hp pre navrhovanú činnosť 

Záväzné stanovisko MŽP SR č. 966/2020-1.7./zg 44387/2020  
Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 
Do konania sa zapojila FO M.D., ako zástupca občianskej 

iniciatívy Chceme zdravú krajinu a podal voči rozhodnutiu 

rozklad a dodatok k rozkladu.  
Skončenie konania Konanie bolo skončené vydaním druhostupňového 

rozhodnutia č. 70/2021 P, voči ktorému nie je možné podať 

opravný prostriedok - rozklad. 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Rozhodnutie č. 70/2021 P nadobudne právoplatnosť 15. dňom 

zverejnenia verejnou vyhláškou, keďže voči nemu nie je 

prípustný, v zmysle § 59 ods. 4 správneho poriadku, opravný 

prostriedok- rozklad. 
Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané 

Rozhodnutie č. 70/2021 P je publikované na webovom sídle 

ÚJD SR v sekcii správne konania prebiehajúce. 

 


