
 

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: 1373-2021 

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

so sídlom Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 

30, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4649/B (ďalej 

len „JAVYS, a. s.“), Obec Veľké Kostoľany, FO M. D., FO 

M. M., obec Radošovce, Obec Ratkovce, Obec Pečeňady, 

Obec Malženice, Obec Dolné Dubové, Obec Žlkovce, Obec 

Nižná, Obec Jaslovské Bohunice  
Začatie konania Dňa 22. 01. 2021 bol Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚJD SR“) doručený rozklad účastníka 

konania FO M. D. proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 352/2020 

zo dňa 21. 12. 2020, ktorým ÚJD SR vydal súhlas 

spoločnosti JAVYS, a. s., podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 

zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový 

zákon) na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú 

bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia 

Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych 

odpadov (ďalej len „TSÚ RAO“) v rozsahu uvádzania do 

prevádzky a výkonu aktívneho komplexného vyskúšania 

(ďalej len „AKV“) zariadení spaľovne RAO PS45; a podľa 

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 11 atómového zákona schválil 

zmeny hraníc jadrového zariadenia TSÚ RAO v rozsahu 

dokumentu PP 8-ZOZ-001 – Jadrové zariadenia JAVYS, a. 

s. a ich hranice, vyd. č. 5, rev. č. 7; a podľa § 4 ods. 2 písm. 

f) bod 2 atómového zákona vydal súhlas na realizáciu 

zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona 

v dokumentácii: 10-BSP-001 – PpBS JS TSÚ RAO, vyd. č. 

3, 10-INF-001 – Koncepčný plán vyraďovania JS TSÚ 

RAO z prevádzky, vyd. č. 3, PP-10-LPS-802 – Likvidácia 

poruchových stavov, vyd. č. 2 (ďalej len „rozhodnutie č. 

352/2020“).  
Predmet konania Rozklad proti rozhodnutiu č. 352/2020 zo dňa 21. 12. 2020. 
Priebeh konania Prvostupňový orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal 

nerozhodol o podanom rozklade podľa § 57 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a 

predložil spisový materiál spolu s výsledkami doplneného 

konania  odvolaciemu orgánu podľa § 57 ods. 2 správneho 

poriadku. Dňa 23. 02. 2021 bol predsedníčke ÚJD SR ako 



 

druhostupňovému orgánu v súlade s § 58 ods. 1 

a v nadväznosti na § 61 ods. 2 správneho poriadku 

predložený spisový materiál s výsledkami doplneného 

konania spolu s podaným rozkladom voči rozhodnutiu č. 

352/2020 zo dňa 21. 12. 2020.  

 

Dňa 19. 03. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozkladovej 

komisie ako poradného orgánu predsedníčky ÚJD SR 

v súlade s § 61 ods. 2 správneho poriadku formou virtuálnej 

platformy (online), ktorého výsledkom bolo prijatie 

odporúčania, aby predsedníčka ÚJD SR rozklad podaný 

účastníkom konania FO M. D. zamietla a potvrdila 

rozhodnutie č. 352/2020. Predsedníčka sa po preskúmaní 

spisového materiálu s návrhom odporúčania rozkladovej 

komisie stotožnila.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový 

orgán dal možnosť účastníkom konania, aby sa pred 

vydaním druhostupňového rozhodnutia mohli vyjadriť 

k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 

jeho doplnenie. Návrh druhostupňového rozhodnutia 

xxx/2021 P bol za týmto účelom umiestnený na 

elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na 

webovom sídle ÚJD SR a na CUET. Druhostupňový orgán 

stanovil lehotu na vyjadrenie v dĺžke 7 dní od dňa jeho 

zverejnenia.  

 

Dňa 29. 03. 2021 bol ÚJD SR doručený rozklad účastníka 

konania FO M. M. Vzhľadom na podaný rozklad účastníka 

konania FO M. M. druhostupňový orgán stiahol návrh 

druhostupňového rozhodnutia v predmetnej veci z úradnej 

tabule ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR a 

z CUET, nakoľko doručený rozklad môže meniť skutkový 

stav, z ktorého druhostupňový orgán pri svojej úvahe 

vychádzal vo zverejnenom návrhu rozhodnutia.   

Druhostupňový orgán podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku 

v súlade so zásadou hospodárnosti konania a bez zbytočného 

zaťažovania účastníkov konania bude konať o podanom 

rozklade v rámci už začatého konania na druhom stupni 

vedeného pod č. 1373-2021.  

Dňa 07. 04. 2021 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie 

rozkladovej komisie, výsledkom ktorého bolo odporúčanie 

predsedníčke ÚJD SR vyhovieť podanému rozkladu 

účastníka konania FO M. M., zrušiť rozhodnutie č. 352/2020 

a vrátiť vec prvostupňovému orgánu na nové konanie.  

ÚJD SR v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho 

poriadku dňa 26. 04. 2021 zverejnil návrh druhostupňového 

rozhodnutia a dal účastníkom konania možnosť v lehote 7 



 

dní od doručenia oznámenia o zverejnení návrhu rozhodnutia 

vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu jeho 

zistenia.  

V lehote určenej správnym orgánom sa nevyjadril žiaden 

z účastníkov konania.  

Dňa 24. 05. 2021 predsedníčka ÚJD SR vydala 

druhostupňové rozhodnutie č. 164/2021 P, ktorým bolo 

rozhodnutie č. 352/2020 zo dňa 21. 12. 2020 zrušené a vec 

bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové konanie (ďalej 

len „rozhodnutie č. 164/2021 P“). Rozhodnutie č. 164/2021 

P zo dňa 24. 05. 2021 bolo dňa 24. 05. 2021 vo forme 

verejnej vyhlášky zverejnené na úradnej tabuli ÚJD SR 

umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na 

Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na elektronickej úradnej 

tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR a na CUET.   

Rozhodnutie č. 164/2021 P v súlade s § 51 ods. 1 a § 26 

ods. 2 správneho poriadku nadobudlo právoplatnosť dňa 

08. 06. 2021.  

Dotknuté správne orgány  
Miesto, kde je rozhodnutie vydané 

v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6752438340C2

D7B2C12586870029A116?Open&Typ=Banner  

 

 
Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

1. Realizovať AKV až po vydaní rozhodnutia na 

predčasné užívanie stavby „I00TSVD 20004 

Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“. 

2. V prípade realizovaných zmien týkajúcich sa 

požiarnej ochrany predložiť projektovú 

dokumentáciu na odsúhlasenie Krajskému 

riaditeľstvu hasičského záchranného zboru v Trnave. 

3. Pri výkone AKV zariadení spaľovne RAO PS45 

nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný 

rádioaktívny odpad. 

4. Zabezpečiť AKV zariadení spaľovne RAO PS45 

tak, aby počas jedného dňa nebolo súčasne 

v prevádzke spaľovacie zariadenie PS06. 
Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov 

navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny 

- V prípade realizovaných zmien týkajúcich sa 

požiarnej ochrany predložiť projektovú 

dokumentáciu na odsúhlasenie Krajskému 

riaditeľstvu hasičského záchranného zboru v Trnave. 

- Pri výkone AKV zariadení spaľovne RAO PS45 

nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný 

rádioaktívny odpad. 

- Zabezpečiť AKV zariadení spaľovne RAO PS45 

tak, aby počas jedného dňa nebolo súčasne 

v prevádzke spaľovacie zariadenie PS06. 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6752438340C2D7B2C12586870029A116?Open&Typ=Banner
https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6752438340C2D7B2C12586870029A116?Open&Typ=Banner


 

Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 
Účastník konania FO M. D. podal rozklad proti rozhodnutiu 

č. 352/2020 dňa 22. 01. 2021. Účastník konania M. M. 

podal rozklad proti rozhodnutiu č. 352/2020 dňa 29. 03. 

2021.  
Skončenie konania - 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

08. 06. 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 

- 

 


