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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 (ďalej len „ÚJD SR“)
Číslo správneho konania: UJD SR 1534-2022
Účastník konania

Začatie konania

Predmet konania

Priebeh konania

VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450
474, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č: 164/T
(ďalej len „VUJE, a.s.“)
Žiadosť č. 2038/2022 zo dňa 24. 02. 2021 doručená
ÚJD SR dňa 24. 02. 2022 zaregistrovaná pod číslom
1468/2022 v spise č. ÚJD SR 1534-2022.
Žiadosť o schválenie realizácie zmeny úradom
schválenej dokumentácie, t. j. programov prípravy
vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a)
bodu 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
Dátum 01. 03. 2022 – Prevzatie žiadosti.
Dátum 08. 03. 2022 - Vykonanie anonymizácie
žiadosti, Informovanie účastníka konania, Odoslanie
žiadosti na zverejnenie na EUT SpK-P, Štúdium
zaslanej dokumentácie,
Dátum 31. 03. 2022 – ÚJD SR vydal rozhodnutie č.
101/2022 dňa 25. 03. 2022.
Dátum 30. 03. 2022 - Rozhodnutie č. 101/2022 bolo
doručené.
Dátum 19.04. 2022 Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť

Dotknuté správne orgány
Miesto, kde je rozhodnutie vydané www.ujd.gov.sk
v
povoľovacom
konaní
k
nahliadnutiu verejnosti
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
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia.
Informácia
o
dátume 19. 04. 2022
nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
Údaje
o
sprístupnení www.ujd.gov.sk
právoplatného
rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní a
záverečné stanovisko na webovom
sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak
bolo k stavbe vydané
Vysvetlivky:
1) SpK – Správne konanie

