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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:1372 – 2021 

 Súvisiace konania: 3052 – 2020, 766-2021 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., so sídlom Jaslovské 

Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, IČO: 35 946 024, 

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

č. 4649/B (ďalej len „JAVYS, a.s.“) 

a 

Fyzická osoba (ďalej len „FO M.D“) 
Začatie konania Prvostupňové konanie vo veci zmeny termínu dokončenia 

stavby BIDSF C7-A4 „Zariadenie na pretavovanie kovových 

RAO“, SO 32 – Medzistrojovňa, SO 34 – Strojovňa, SO 34/1 

- Pracovisko pretavby kovových RAO sa začalo dňa 21. 10. 

2020, na základe žiadosti zn. 2020/08966/3410/Krk, podanej 

JAVYS-om.  

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD 

SR“) žiadosť posúdil 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 

a vydal dňa 24. 11. 2020 rozhodnutie č. 322/2020, ktorým 

zmenu termínu schválil. Voči rozhodnutiu ÚJD SR č. 

322/2020 bol podaný FO M.D. rozklad. Prvostupňový orgán 

rozkladu nevyhovel a postúpil spis na druhostupňový orgán.  

Konanie pokračovalo na druhom stupni.  
Predmet konania Druhostupňové konanie vo veci rozkladu FO M.D., 

doručeného dňa 4. 1. 2021. 
Priebeh konania 

Aktualizácia k 12. 4. 2021 

Dňa 23. 2. 2021 začal konanie vo veci druhostupňový orgán – 

predsedníčka ÚJD SR. Druhostupňový orgán vymenoval dňa 

2. 3. 2021 rozkladovú komisiu, ako svoj poradný orgán. Dňa 

12. 3. 2021 sa uskutočnilo rokovanie rozkladovej komisie, 

ktoré prebehlo, vzhľadom na pandemickú situáciu, online. 

Výsledkom rokovania bolo odporučenie druhostupňovému 

orgánu, aby rozhodnutie ÚJD SR č. 322/2020 zo dňa 24. 11. 

2020 zrušil a vec vrátil na nové konanie prvostupňovému 

orgánu. Predsedníčka ÚJD SR v plnom rozsahu preskúmala 

priebeh konania na prvom stupni, spis,  stanoviská dotknutých 

orgánov a účastníkov konania, ako aj ďalšiu dokumentáciu 
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a rozhodla sa návrhu komisie vyhovieť. Je pripravená vydať 

druhostupňové rozhodnutie vo veci, ktoré bude doručované 

verejnou vyhláškou. 

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.“ Dňa 17. 3. 2021 zverejnil návrh rozhodnutia 

a stanovil lehotu 7 dní od jeho zverejnenia, do 24. 3. 2021, na 

vyjadrenie sa k nemu. V lehote, dňa 24. 3. 2021 o 19.23 hod, 

bolo druhostupňovému orgánu doručené vyjadrenie FO M.D., 

v ktorom uvádza, že informácia úradu o zverejnení v obci 

Nižná nie je podložená žiadnymi dôkazmi. Úrad vo svojom 

konštatovaní čerpal z potvrdenia obce Nižná o zverejnení, 

ktoré úradu obec zaslala a v ktorom uviedla dátumy 

zverejnenia od 26. 11. 2020 do 22. 12. 2020, čo potvrdila 

svojou pečiatkou a podpisom. Vyjadrenie FO M.D. zo dňa 24. 

3. 2021 neprinieslo nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na 

predmet konania a úvahu druhostupňového orgánu, navyše 

rozkladu, ktorý v tejto veci FO M.D. podala, v 

tomto rozhodnutí druhostupňový orgán vyhovuje. 

Rozhodnutie preto zostáva, oproti návrhu, vo výrokovej časti 

nezmenené.   

 Rozhodnutie 109/2021 P bolo doručené verejnou 

vyhláškou, jeho zverejnením na elektronickej úradnej 

tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR a na 

CUET na 15 dní, t.j. od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Keďže 

voči rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný 

prostriedok, ale je preskúmateľné súdom, je právoplatné 

a vykonateľné ku dňu 9. 4. 2021. Týmto sa ukončilo 

druhostupňové konanie o podanom rozklade.    

Dotknuté správne orgány Tie, ktoré sú uvedené v rozdeľovníku návrhu rozhodnutia 
Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

Druhostupňové rozhodnutie R 109/2021 P je zverejnené spolu 

s týmto oznámením. 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené 

v povolení 

pôvodný text:  

5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2020. 

sa nahrádza textom: 

5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2021. 

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostali nezmenené. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia ÚJD 

SR č. 411/2017 zo 4. 12. 2017. 
Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je 

to možné, kompenzácie 

významných nepriaznivých 

„Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a 

dekontaminačných zariadení (BIDSF projekt C7 – A2), 
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vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny 
Jaslovské Bohunice", v ktorom bolo vydané záverečné 

stanovisko č. č. 2294/2013-3.4/hp zo dňa 28. 2. 2013 
Informácia o účasti verejnosti v 

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

iniciatívy Chceme zdravú krajinu a podala voči rozhodnutiu 

rozklad a vyjadrenie sa k návrhu druhostupňového 

rozhodnutia. 
Skončenie konania Konanie  bolo  skončené vydaním druhostupňového 

rozhodnutia, voči ktorému nie je možné podať rozklad. 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Rozhodnutie  ÚJD SR č. 109/2021 P nadobudne právoplatnosť 

15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou na elektronickej 

úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu.  

Predmetné rozhodnutie bolo zverejnené verejnou 

vyhláškou dňa 25. 3. 2021 a 15 dňová lehota uplynula dňa 

9. 4. 2021. 
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 109/2021 P je publikované na el. úradnej 

tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR v sekcii 

rozhodnutia právoplatné a v sekcii správne konania pod 

číslom správneho konania 1372-2021. 

 


