
 

Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní v znení neskorších predpisov „zákon o správnom 

poriadku“ 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: 2456-2021 a 1028-2021 

Účastník konania DMS s. r. o., Dukovany č. p. 269, 675 50 Dukovany, Česká 

republika, IČO: 49436392, spoločnosť vedená pod spisovou 

značkou C 12007 na Krajskom súde v Brne. 

FO M.D. (v zmysle § 14 ods. 1 druhá veta správneho 

poriadku)  
Začatie konania Žiadosť DMS-2021-022 z 11.01.2021 o povolenie na cestnú 

prepravu rádioaktívnych materiálov doručená na ÚJD SR 

15.01.2021, zaregistrovaná pod číslom 314/2021 v spise 

1028 – 2021. 

Predmet konania Rozklad od FO M.D. proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 

104/2021 vydaného dňa 08. 04. 2021 doručený ÚJD SR dňa 

17. 05. 2021.  
Priebeh konania 22. 06. 2021 – začiatok druhostupňového konania 

postúpením spisového materiálu na druhostupňové konanie. 

 

23. 8. 2021 Predsedníčka ÚJD SR vydala druhostupňové 

rozhodnutie 250/2021 P, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

13. 09. 2021, o čom bol ÚJD SR oboznámený dňa 17. 09. 

2021.  

17. 09. 2021 – Právoplatné rozhodnutie  sa doručuje 

účastníkom konania podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku. 

Dotknuté správne orgány - 
Miesto, kde je rozhodnutie vydané 

v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

Webové sídlo ÚJD SR  

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

Povolenie vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) 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 cestnú prepravu rádioaktívnych materiálov v prepravnom 

zariadení typu 20´ISO kontajner, na dobu do 20. 04. 2024.  

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 
FO M.D., sa konania zúčastnila podaním rozkladu proti 

rozhodnutiu č. 104/2021 doručeným ÚJD SR dňa 17. 05. 

2021. 

Vyjadrenie k návrhu rozhodnutia doručené dňa 06. 08. 2021. 
Skončenie konania - 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

13. 09. 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 

- 

 

 


