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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 a na 

dočasných úradných tabuliach vybraných obcí na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je 

podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia.   
Číslo správneho 

konania 

UJD SR 3346-2021- druhostupňové 

UJD SR 2304-2021(3072-2020, 770-2021, 1373-2021) 

prvostupňové 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 

919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, odd. Sa - vložka č. 10788/T, IČO: 35 946 

024, (ďalej len JAVYS, a.s.) 

Obec Jaslovské Bohunice,  

Obec Dolné Dubové,  

Obec Veľké Kostoľany,  

Obec Malženice,  

Obec Pečeňady,  

Obec Žlkovce,  

Obec Ratkovce,  

Obec Nižná,  

Obec Radošovce,  

združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 3, 811 05 

Bratislava, IČO: 53 509 188,  

účastník konania FO M. D.,  

účastník konania FO M. M. 

Začatie konania Prvostupňové SpK- 10. 06. 2021 –SpK č. 2304-2021  

Druhostupňové SpK – 12. 10. 2021 – SpK 3346-2021 - postúpenie 

spisu prvostupňovým orgánom na druhostupňové konanie  

Predmet konania 
Rozklad OZ Chceme zdravú krajinu voči rozhodnutiu ÚJD SR č. 

202/2021 doručený na ÚJD SR 03. 09. 2021. 

Priebeh konania 
Aktualizácia k 29. 12. 2021 

Popis priebehu konania:  

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


 

26. 10. 2020 - doručená žiadosť spoločnosti JAVYS, a.s. zn. 

2020/09203/2200/Ora o:  

- vydanie súhlasu s realizáciou zmeny ovplyvňujúcu jadrovú 

bezpečnosť podľa § 2 písm. w) atómového zákona počas prevádzky 

JZ TSÚ RAO v rozsahu uvádzania do prevádzky a výkonu aktívneho 

komplexného vyskúšania zariadení spaľovne RAO PS45 v rozsahu 

programu AKV č.10-PGR-40/2210/2020 podľa § 4 ods. 2 písm. f) 

bod 2 atómového zákona,  

- o schválenie zmeny hraníc jadrového zariadenia TSÚ RAO v 

rozsahu dokumentu PP 8-ZOZ-001 – Jadrové zariadenia JAVYS, 

a.s. a ich hranice, vyd. č. 5, rev. č. 7 podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 11 

atómového zákona,  

- vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového 

zákona v dokumentácii: 10-BSP-001 – PpBS JS TSÚ RAO, vyd. č. 

3, 10-INF-001 – Koncepčný plán vyraďovania JS TSÚ RAO z 

prevádzky, vyd. č. 3, PP-10-LPS-802 – Likvidácia poruchových 

stavov, vyd. č. 2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona. 

 

Správne konanie prebiehalo od 26. 10. 2020. 

13. 09. 2021 - účastníci konania boli upovedomení o podaní 

rozkladu a o obsahu rozkladu od OZ Chceme zdravú krajinu, 

a vyzvaní na vyjadrenie sa podľa § 56 správneho poriadku. 

04. 10. 2021 – doručené vyjadrenie účastníka konania JAVYS, a.s. 

15. 10. 2021 - účastníci konania upovedomení o začatí 

druhostupňového konania 

19. 10. 2021 – ustanovenie rozkladovej komisie 

28. 10. 2021 – zasadnutie rozkladovej komisie 

05. 11. 2021 – výzva účastníkom konania v zmysle § 33 správneho 

poriadku aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. 

Predsedníčka ÚJD SR určila lehotu na vyjadrenie na 15 dní odo dňa 

doručenia (07. 12. 2021 do 24. 00 hod) 

Dňa 12. 11. 2021 - ÚJD SR bolo doručené vyjadrenie od JAVYS, 

a.s., v ktorom navrhuje zmenu v rozhodnutí. Predsedníčka ÚJD SR 

ako druhostupňový správny orgán návrhu nevyhovela. 

 Dňa 13. 12. 2021- predsedníčka ÚJD SR vydala rozhodnutie č. 

382/2021 P. Účastníci konania boli v rozhodnutí poučení, že voči 

druhostupňovému rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.  

Dňa 28. 12. 2021 - Rozhodnutie 382/2021 P nadobudlo 

právoplatnosť a  dňa 29. 12. 2021 bolo odoslané v listinnom 

vyhotovení účastníkom konania a dotknutým orgánom a zverejnené 

na úradnej tabuli ÚJD SR, elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR na 

CUET a na dočasných úradných tabuliach vybraných obcí. 



 

Súčasne s týmto rozhodnutím sa zverejňuje aj právoplatné 

rozhodnutie vo veci povolenia predčasného užívania stavby PS45 

podľa § 83 stavebného zákona pod č. 384/2021 P. 

Dotknuté správne 

orgány 

Tie, ktoré sú uvedené v rozdeľovníku rozhodnutia 382/2021 P. 

Na vedomie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice a RVC, 

Paulínska cesta 513/20, 917 01 Trnava   

Miesto, kde je 

rozhodnutie vydané v 

povoľovacom konaní 

k nahliadnutiu 

verejnosti 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula_cat/spravne-konania/ 

Podmienky na 

realizáciu 

navrhovanej činnosti 

uvedené v povolení 

 

Podmienky na realizáciu AKV:  

1. Realizovať uvádzanie do prevádzky a AKV až po vydaní 

rozhodnutia na predčasné užívanie stavby „I00TSVD 20004 

Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“.  

2. V prípade realizovaných zmien týkajúcich sa požiarnej ochrany 

predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie Krajskému 

riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Trnave.  

3. Pri výkone uvádzania do prevádzky a AKV zariadení spaľovne 

RAO PS45 nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný 

rádioaktívny odpad.  

4. Zabezpečiť uvádzanie do prevádzky a AKV zariadení spaľovne 

RAO PS45 tak, aby počas jedného dňa nebolo súčasne v prevádzke 

spaľovacie zariadenie PS06. 

Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, 

zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie 

významných 

nepriaznivých 

vplyvov navrhovanej 

činnosti alebo jej 

zmeny 

V prípade realizovaných zmien týkajúcich sa požiarnej ochrany 

predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie Krajskému 

riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Trnave. 

 - Pri výkone uvádzania do prevádzky a AKV zariadení spaľovne 

RAO PS45 nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný 

rádioaktívny odpad. 

 - Zabezpečiť uvádzanie do prevádzky a AKV zariadení spaľovne 

RAO PS45 tak, aby počas jedného dňa nebolo súčasne v prevádzke 

spaľovacie zariadenie PS06. 

Informácia o účasti 

verejnosti v 

povoľovacom konaní 

01. 07. 2021 – ÚJD SR 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 CUET zverejnil 

vo forme verejnej vyhlášky list č. 4598/2021 zo dňa 01. 07. 2021 

vrátane prílohy - Návrhu rozhodnutia č. 202/2021 AKV spaľovňa 

PS45, ktorým účastníkov konania vyzval na vyjadrenie sa k návrhu 

rozhodnutia ÚJD SR v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku.  

23. 07. 2021 - ÚJD SR bolo doručené vyjadrenie k návrhu 

rozhodnutia od OZ Chceme zdravú krajinu.  

23. 07. 2021 - ÚJD SR bolo doručené vyjadrenie k návrhu 

rozhodnutia od FO M. D.  

26. 07. 2021 - ÚJD SR bolo doručené doplnenie vyjadrenia k návrhu 

rozhodnutia od OZ Chceme zdravú krajinu.  



 

28. 07. 2021 - ÚJD SR bolo doručené vyjadrenie k návrhu 

rozhodnutia od FO M. M.  

28. 07. 2021 - ÚJD SR bolo doručené vyjadrenie k návrhu 

rozhodnutia od obce Veľké Kostoľany.  

04. 08. 2021 – ÚJD SR zverejnil 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 CUET vo forme 

verejnej vyhlášky Rozhodnutie č. 202/2021 AKV spaľovňa PS45  

03. 09. 2021 - ÚJD SR bol doručený rozklad OZ Chceme zdravú 

krajinu voči rozhodnutiu ÚJD SR č. 202/2021 

05. 11. 2021 bol zverejnený návrh druhostupňového rozhodnutia 

a účastníci konania boli vyzvaní na vyjadrenie sa k tomuto návrhu 

a to do 07. 12. 2021. V tejto lehote sa nikto z účastníkov konania 

nevyjadril.  

Skončenie konania Konanie bolo skončené vydaním a  správoplatnením 

druhostupňového rozhodnutia, voči ktorému nie je možné podať 

rozklad 

Informácia o dátume 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

28. 12. 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/optimalizacia-kapacit-

spalovania-jz-tsu-rao 

Vysvetlivky: 

SpK – Správne konanie 

 


