
 

Aktualizácia formuláru o zverejnení SpK1) rev. 03 zo dňa 05.08.2021 

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: ÚJD SR 1651-2021 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Začatie konania Žiadosť č. 2021/02388/2400/Gal z 22.3.2021 doručená na 

ÚJD SR 25.3.2021 zaregistrovaná pod číslom 2186/2021 

v spise ÚJD SR 1651 - 2021. 

Predmet konania Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien na JZ RÚ 

RAO podľa § 2 písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – Preloženie haly nad tretí pruh 

úložiska VNAO v RÚ RAO Mochovce. 

Priebeh konania 25.3.2021     - štúdium zaslanej dokumentácie. 

 

6.5.2021        - rokovanie so žiadateľom na ÚJD SR 

k vyjasneniu si formálnej úpravy číslovania dokumentov 

priložených k žiadosti ev. č. 2186/2021. 

 

7.5.2021 - doplnenie správneho konania  

(žiadosť JAVYS, a. s. zn. 2021/03913/2400/Gal zo dňa 

7.5.2021, zaevidovaná úradom dňa 7.5.2021, ev. č. 

3344/2021). Doplnenie sa týkalo formálnej úpravy 

číslovania aktualizovaných dokumentov, nie ich technickej 

stránky. 

 

17.5.2021  -  ÚJD SR zverejnením doplnením SpK 

a zverejnením návrhu rozhodnutia dáva 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 podľa § 33 

ods. 2 zákona o správnom poriadku a to v termíne do 7 

kalendárnych dní od doručenia verejnou vyhláškou, t. j. 

9.6.2021. 

 

11.6.2021 – ÚJD SR v príslušnom SpK vydal rozhodnutie č. 

153/2021 dňa 11.6.2021. Na základe zverejnených 



 

informácií k správnemu konaniu je doručenie rozhodnutia 

účastníkom podľa § 8 ods. 10 atómového zákona /1/ 

zabezpečené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 

správneho poriadku /2/. Rozhodnutie bude vyvesené po 

dobu 18 dní do 28.06.2021. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 

14.7.2021 - nadobudnutie právoplatnosti 

a vykonateľnosti vydaného rozhodnutia č. 153/2021; 

ukončenie správneho konania. 

 

 

 

Dotknuté správne orgány  MŽP SR  

Navrhovaná zmena je už zahrnutá v Záverečnom stanovisku 

MŽP SR č.1065/2013-3.4/hp zo dňa 16.5.2013 

Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom 

konaní k nahliadnutiu 

verejnosti 

Rozhodnutie je zverejnené spolu s týmto formulárom. 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené 

v povolení 

 

R 153/2021 

 

1. Držiteľ povolenia predloží úradu Certifikát tesnosti 

izolačnej fólie a Správu z inštalácie systému SENSOR DDS 

LMS a monitoringu tesnosti izolačnej fólie. 

Termín: po inštalácii monitorovacieho systému SENSOR 

DDS LMS. 

 

2. Držiteľ povolenia predloží úradu zápis o výsledku 

tlakovej skúšky potrubí pre trasu hornej drenáže STOKA 

P.1.3 podľa STN 75 6909. 

Termín: po vykonaní tlakovej skúšky. 

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 ÚJD SR vydal dňa 11. 6. 2021 rozhodnutie č. 153/2021, 

ktorým vydal súhlas na realizáciu zmien v nasledovných 

dokumentoch: 

 

kapitola 15. „Plán uzatvorenia lokality a inštitucionálnej 

kontroly JZ RÚ RAO“, vydanie č. 5, revízia č. 1  

prevádzkového predpisu 12-BSP-001 

„Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ RÚ RAO 

Mochovce“, vydanie č. 5, revízia č. 0 

 



 

a 

 

12-TPP-804 „Technologický predpis pre RÚ RAO 

Mochovce – úložisko VNAO“ 

vydanie č. 4 

 

a 

 

12-TPP-006 „Monitorovanie RÚ RAO“ 

vydanie č. 4. 

 

 

Úrad ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. f) vydal súhlas 

na realizáciu zmeny počas prevádzky jadrového zariadenia 

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 

(ďalej len „JZ RÚ RAO) 

 

v rozsahu  

I. etapy - 1. časť uzatvárania časti JZ RÚ RAO pre ukladanie 

veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov (ďalej len 

„VNAO“)  

 

podľa  

NZaM č. 20/2410-2020  

„Preloženie haly nad tretí pruh úložiska VNAO v RÚ RAO 

Mochovce“ 

 

podľa  

programu prác 12-PRG-44/2410/2020  

„Prekrytie zaplneného druhého pruhu a preloženie haly nad 

tretí pruh úložiskaVNAO v RÚ RAO Mochovce“ 

 

a podľa  

realizačného projektu „Prekrytie zaplneného druhého pruhu 

a preloženie haly nad tretí pruh úložiska VNAO v RÚ RAO 

Mochovce “ 

evidenčné číslo: VJEA/RAO2.3.6/RP/EGP/20/00 

dátum vyhotovenia: 11.9.2020 

archívne číslo:V01-7442/TD-25/2020. 

 

Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Zápis o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti 

rozhodnutia bol vykonaný dňa 05.08.2021. 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom 

konaní a záverečné 

stanovisko na webovom sídle 

 



 

orgánu, ktorý ho vydal, ak 

bolo k stavbe vydané 

Vysvetlivky: 

1) SpK – Správne konanie 

 


