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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“) 

Podľa § 8 ods. 10 atómového zákona ÚJD SR doručuje všetky rozhodnutia, výzvy, 
upovedomenia, predvolania alebo inú písomnosť účastníkom konania verejnou vyhláškou.  
Poučenie pre účastníkov konania: ÚJD SR 15. dňom zverejnenia písomnosti na webovom 
sídle ÚJD SR, na Úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET portálu www.slovensko.sk považuje 

písomnosť za doručenú podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku.  
 

Číslo správneho konania: UJD SR 1631-2021 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské 
Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, IČO: 35 946 
024, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 
4649/B (ďalej len „JAVYS, a.s.“) pre jadrové 
zariadenie JE A-1 (TSÚ RAO, RU RAO, MSVP, FS 
KRAO, IS RAO) 
Fyzická osoba M. D. 

Začatie konania Žiadosť č. 2021/02133/3210/Hra z 15.3.2021, doručená 
ÚJD SR 17.3.2021, zaregistrovaná pod číslom 
1964/2021 v spise ÚJD SR 1631-2021  

Predmet konania Žiadosť o schválenie zmeny na JZ MSVP podľa § 2 
písm. w) zákona 541/2004 Z. z., v rozsahu uvádzania 
do prevádzky a prevádzku stáčacej stanice MSVP 
a zariadenia na stáčanie regeneračných 
a dekontaminačných roztokov v MSVP 

Priebeh konania 17.3.2021 – štúdium zaslanej dokumentácie 
16.4.2021 – požiadané o posúdenie dokumentácie 
odbornými útvarmi úradu 
22.4.2021 – požiadané o stanovisko MŽP SR 
26.4.2021 – odpoveď odborného útvaru – Odbor 
systémov, komponentov a stavebných konštrukcií 
29.4.2021 – odpoveď odborného útvaru – Odbor RaO 
a vyraďovania JZ 
25.5.2021 – stanovisko MŽP SR 
21.6.2021 – návrh rozhodnutia č. 193/2021 
Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 7 dní na EUT 
SpK-P a na CUET od 22.6.2021 do 28.6.2021.  
8.7.2021 – vydané rozhodnutie č. 193/2021 
ÚJD  SR  v  príslušnom  SpK  vydal rozhodnutie  č.  
193/2021  dňa  8.7.2021.  Na  základe zverejnených  
informácií  k  správnemu  konaniu  je doručenie  
rozhodnutia  účastníkom  podľa  §  8  ods.  10 
atómového  zákona  zabezpečené  verejnou  vyhláškou 
podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Rozhodnutie 



bude vyvesené po dobu 15 dní do 23.7.2021. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
19.7.2021- návrh rozhodnutia č. 231/2021 
Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 7 dní na EUT 
SpK-P a na CUET od 20.7.2021 do 26.7.2021. 
23.7.2021 bolo rozhodnutie  č.  193/2021 doručené 
verejnou vyhláškou a 28.7.2021 bude zverejnené na 16 
dní t. j. do 12.8.2021 na EUT SpK-P, na CUET a na 
EUT R pred NPaV. 
13.8.2021 nadobudlo rozhodnutie č. 193/2021 
právoplatnosť. 
16.8.2021 nadobudlo rozhodnutie č. 231/2021 
právoplatnosť. 

Dotknuté správne orgány MŽP SR  
Miesto, kde je rozhodnutie vydané 
v povoľovacom konaní k 
nahliadnutiu verejnosti 

www.ujd.gov.sk 

Podmienky na realizáciu 
navrhovanej činnosti uvedené v 
povolení 
 

K žiadosti v Prílohe č. 2 priložil JAVYS, a.s. 
vyhodnotenie plnenia podmienok relevantných 
rozhodnutí MŽP SR pre navrhovanú zmenu: 

 Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2850/2014-
3.4/hp podľa zákona č. 24/2006 Z. z., pre 
navrhovanú činnosť „2. etapa vyraďovania 
jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice“. 

 Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1604/2016-
3.4/hp, pre navrhovanú činnosť „Dobudovanie 
skladovacej kapacity Medziskladu vyhoretého 
jadrového paliva v lokalite Jaslovské 
Bohunice“. 

 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 
7781/2017-1.7/hp, k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti “Inštalácia stáčacej 
stanice MSVP, inštalácia potrubných trás pre 
stáčanie regeneračných a dekontaminačných 
roztokov v MSVP“. 

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 

Fyzická osoba M. D. 

Skončenie konania ÚJD SR vydal dňa 8.7.2021 rozhodnutie č. 193/2021, 
ktorým  schválil zmenu na JZ MSVP podľa § 2 písm. 
w) zákona 541/2004 Z. z., v rozsahu uvádzania do 
prevádzky a prevádzky stáčacej stanice MSVP a 



zariadenia na stáčanie regeneračných a 
dekontaminačných roztokov v MSVP. 
Ukončenie správneho konania je dňa 16.8.2021. 

Informácia o dátume 
nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
 

13.8.2021 nadobudlo rozhodnutie č. 193/2021 
právoplatnosť. 
16.8.2021 nadobudlo rozhodnutie č. 231/2021 
právoplatnosť.

Údaje o sprístupnení 
právoplatného rozhodnutia 
vydaného v zisťovacom konaní a 
záverečné stanovisko na webovom 
sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak 
bolo k stavbe vydané 

 

 


