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

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

o začatí, uskutočňovaní a o skončení správnych konaní vo veciach, ktoré 

sú predmetom záujmu verejnosti vedených 

 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) 

Podľa § 8 ods. 10 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“) ÚJD SR doručuje účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu 

v konaní podľa atómového zákona alebo stavebného zákona rozhodnutie  o vydaní súhlasu 

alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou. 

Poučenie pre týchto účastníkov konania: ÚJD SR zverejňuje písomnosti, ktoré sa doručujú 

verejnou vyhláškou, na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle 

ÚJD SR na www.ujd.gov.sk, na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy 

sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava a na Centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli  (ďalej len „CUET“) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk na 

dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku dňom 

doručenia.   
Číslo správneho 

konania 

2914-2021 

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 Trnava, Odd. Sa, Vložka č. 

10788/T (ďalej len „JAVYS, a.s.“). 

Začatie konania Žiadosť zn. 2021/06747/2400/Gal z 19.08.2021, doručená ÚJD SR 

23.08.2021, zaregistrovaná pod číslom 6057/2021 v spise 2914-

2021. 

Predmet konania Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 4 ods. 2 

písm. f) bod 2 atómového zákona v rozsahu realizácie 

rekonštrukcie systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 a v súlade s 

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona schválenia nasledovnej 

dokumentácie : 

- Združený plán kvality pre armatúry C-kanalizácie  

- Združený plán kvality pre čerpadlá 0925RRD01, 0925RRD02  

- Plán kvality pre filtračnú jednotku 0925RRN01 C-kanalizácie  

- Združený plán kvality pre nádrže 0925RRB01, 0925RRB02 a 

záchytnú vaňu 0925RRB03  C kanalizácie  

- Združený plán kvality pre potrubné trasy C-kanalizácie. 

 

Priebeh konania 26.8.2021 - Prebieha posudzovanie dokumentácie.  

14.10.2021 - zverejnenie návrhu rozhodnutia č. 298/2021, ktorým 

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona vydáva 

súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť 

počas vyraďovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu 

rekonštrukcie systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 a podľa § 4 

ods. 2 písm. a) bod 2 zákona schvaľuje dokumentáciu systému 

http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/


 

manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na 

zabezpečovanie kvality vybraných zariadení. 

ÚJD SR 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, t. j. do 21. 10. 2021. 

26.10.2021 – vydané rozhodnutie č. 298/2021. 

13.11.2021 – správne konanie ukončené nadobudnutím 

právoplatnosti rozhodnutia č. 298/2021. 

 

Dotknuté správne 

orgány 

- MŽP SR 

Miesto, kde je 

rozhodnutie vydané v 

povoľovacom konaní 

k nahliadnutiu 

verejnosti 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula_cat/pravoplatne-

rozhodnutia-ujd-sr/   

Podmienky na 

realizáciu 

navrhovanej činnosti 

uvedené v povolení 

 

- Odporúčané podmienky pre prípravu a realizáciu III. a IV. etapy 

vyraďovania JE A1 v súlade s bodom VI.3. záverečného stanoviska 

č. 2292/2015 – 3.4/hp z 27.11.2015 budú zohľadnené primerane k 

predmetu zmeny v rozsahu realizácie rekonštrukcie systému 

uhlíkovej kanalizácie v obj. 30.   

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 

- Zainteresovaná verejnosť uvedená v bode VI.6. „Informácia pre 

povoľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti“ záverečného 

stanoviska č. 2292/2015 – 3.4/hp z 27.11.2015, jedná sa o subjekty: 

- Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských 

Bohuniciach, 919 30 Jaslovské Bohunice; 

- Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 

52 Dolné Dubové; 

- Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, 

M. R. Štefánika, popis. Č. 800/1, 922 Veľké Kostoľany; 

- Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 

29 Malženice; 

- Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 

Veľké Kostoľany; 

- Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 

Červeník; 

- Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 

Červeník; 

- Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná; 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula_cat/pravoplatne-rozhodnutia-ujd-sr/
https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula_cat/pravoplatne-rozhodnutia-ujd-sr/


 

- Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis. č. 70, 919 

30 Jaslovské Bohunice; 

- Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218. 850 00 

Bratislava. 

Skončenie konania - Dňa 13.11.2021 úrad ukončil správne konanie UJD SR 2914-

2021 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia č. 298/2021 

vydaného dňa 28.10.2021- 

Informácia o dátume 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

- Rozhodnutie ÚJD SR č. 298/2021 nadobudlo právoplatnosť 

dňa 13.11.2021. 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného 

rozhodnutia vydaného 

v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko 

na webovom sídle 

orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe 

vydané 

- https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyradovanie-jadrovej-elektrarne-

a1-iii-iv-etapa  

 

Vysvetlivky: 

SpK – Správne konanie 
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