
 

 

 

Zverejňovanie informácií podľa §3 ods. 5 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 

 

Číslo správneho konania: ÚJD SR 747-2021 (2974-2020) 
Účastník 

konania 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava 

Začatie 

konania 

Žiadosť č. 2020/08803/5200/Bet z 12.10.2020 doručená na ÚJD SR 

14.10.2020 zaregistrovaná pod číslom 7086/2020.   

Predmet 

konania 

Žiadosť o schválenie zmeny  podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13  zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v prevádzkových predpisoch: 

• 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1“, 

• 9-LAP-002 „Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného 

vyraďovania JZ JE A1.  

 

Priebeh 

konania 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.10.2020 zn. 

2020/08803/5200/Bet začal dňom 14.10.2020 správne konanie vo veci 

schválenia nového vydania prevádzkových predpisov 9-LAP-001 „Limity a 

podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1“, vydanie č. 3 a 9-LAP-002 

"Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1", 

vydanie č. 3. 

 

Prevádzkové predpisy 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného 

vyraďovania JZ JE A1“, vydanie č. 3 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity a 

podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 3 nadväzujú na 

prevádzkové predpisy  9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného 

vyraďovania JZ JE A1“, vydanie č. 2 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity 

a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 2 a tieto predpisy 

v plnom rozsahu nahradzujú. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že 

žiadosť má nedostatky podania podľa § 32 správneho poriadku vo väzbe na 

ustanovenie podľa § 9 ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme 

manažérstva kvality v znení vyhlášky  

č. 104/2016 Z. z. Všetky zmeny v dokumentácii neboli riadne zdôvodnené. V 

prehľade a zdôvodnení zmien neboli uvedené všetky zmeny, napr. nebolo 

uvedené zrušenie niektorých periodických kontrol napr. požiadaviek na 

kontrolu PK 3.6.4.5 a PK 3.7.1.5. 

 

Predložené prevádzkové predpisy tiež neboli v súlade s § 25 vo väzbe 

na § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových 



zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 

Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z. Z limitov a podmienok bezpečného 

vyraďovania boli vypustené viaceré podmienky prevádzkyschopnosti 

systémov s tým, že budú stanovené len v príslušných TPP. Týmto riešením by 

mohlo prísť k zmene limitnej podmienky bez toho, aby bola schvaľovaná 

úradom. V predloženej dokumentácii chýbala v niektorých požiadavkách na 

kontrolu ich periodicita. Následne sme Vás vyzvali, aby ste v lehote do 60 dní 

svoju žiadosť doplnili tak, aby bol odstránené všetky uvedené nedostatky 

podania a predmetné konanie úrad prerušil svojím rozhodnutím č. 342/2020. 

 

K žiadosti nebolo predložené záväzné stanovisko MŽP SR. Vzhľadom 

na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť 

hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto 

úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku požiadal MŽP SR listom zn. 

7312/2020 z 22.10.2020 o záväzné stanovisko. Úrad dňa 28.10.2020 prijal 

záväzné stanovisko MŽP SR č. 3905/2020-1.7./zg55117/2020 zo dňa 

27.10.2020. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o 

životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov“), vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov záväzné stanovisko, podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh 

na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je schválenie zmien v 

predpisoch 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE 

A1“, vydanie č. 3 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity a podmienky 

bezpečného vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 3 je z koncepčného hľadiska 

v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečnými stanoviskami zo 

dňa 01.12.2000 (bez čísla), č. 5936/2002-1.12 zo dňa 20.10.2003, č. 

2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015 a rozhodnutiami a ich podmienkami 

vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., doplnila podanie listom zn. 

2021/00950/5200/Bet z 03.02.2021, ktorý bol na úrad doručený dňa 

05.02.2021. V prílohe tohto listu boli aktualizované prevádzkové predpisy 9-

LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1“, vydanie 

č. 3 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného 

vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 3. Uvedené aktualizované prevádzkové 

predpisy nemajú nedostatky podľa § 32 správneho poriadku vo väzbe 

na ustanovenie podľa § 9 ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme 

manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Všetky zmeny 

v dokumentácii sú riadne zdôvodnené. V zaslanom prehľade a zdôvodnení 

zmien sú uvedené všetky zmeny. Periodické kontroly PK 3.6.4.5 a PK 3.7.1.5 

boli v prevádzkových predpisoch v pôvodnom podaní z 12.10.2020 zrušené. 

V aktualizovanom vydaní prevádzkových predpisov sú PK 3.6.4.5 a PK 

3.7.1.5 uvedené v pôvodnom znení. Pôvodne vypustené podmienky 

prevádzkyschopnosti systémov  sú taktiež uvedené v pôvodnom znení. Do 

požiadaviek na kontrolu bola doplnená chýbajúca periodicita príp. čas ich 

vykonania. Držiteľ povolenia týmto odstránil všetky nedostatky podania 



uvedené v rozhodnutí úradu č. 342/2020. V aktualizovaných prevádzkových 

predpisoch nie sú vykonané také zmeny, ktoré by mali vplyv na záväzné 

stanovisko MŽP SR č. 3905/2020-1.7./zg55117/2020 zo dňa 27.10.2020. MŽP 

SR. 

 

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Podľa 

hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť zmenou prevádzkových 

predpisov 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE 

A1“, vydanie č. 3 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity a podmienky 

bezpečného vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 3 nie sú ovplyvnené 

podmienky vyraďovania JZ JE A1 schválené rozhodnutím úradu č. 369/2016 

zo dňa 11.08.2016. 

 

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, 

že prevádzkové predpisy 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného 

vyraďovania JZ JE A1“, vydanie č. 3 a 9-LAP-002 "Odôvodnenia pre limity a 

podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE A1", vydanie č. 3. (znenie 

z doplnenia podania listom zn. 2021/00950/5200/Bet z 03.02.2021) spĺňajú 

podmienky vyžadované § 25 vo väzbe na § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe 

vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 

rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z.  

 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené 

podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia 74/2021. 

 

Dotknuté 

správne 

orgány 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Skončenie 

konania 

Konanie ukončené vydaním rozhodnutia ÚJD SR č. 74/2021 z 15.03.2021, 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7.4.2021.  

 


