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

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) 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 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 účastníkov konania: ÚJD SR zverejňuje písomnosti, ktoré sa doručujú 

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

ÚJD SR, na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na 

adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na 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: 770-2021  pôvodné číslo (3072-2020) 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.,  

IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské 

Bohunice 919 30, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4649/B 

(ďalej len „JAVYS, a.s.“), 
Začatie konania Žiadosť zn. 2020/09203/2200/Ora z 26.10.2020, doručená na ÚJD 

SR dňa 27.10.2020, zaregistrovaná pod číslom 7406/2020. 
Predmet konania Žiadosť o povolenie výkonu aktívneho komplexného vyskúšania 

PS45, podľa  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Priebeh konania - Štúdium a posudzovanie  zaslanej dokumentácie,  

- posudzovanie  žiadosti útvarmi úradu, 

- prijatie Mgr. Michala Danišku, PhD., za účastníka konania a 

posudzovanie jeho vyjadrení ku konaniu, 

- prijatie obce Veľké Kostoľany za účastníka konania a 

posudzovanie jej vyjadrení ku konaniu, 

- nazeranie do spisu účastníka konania  podľa ustanovení §22,a §23 

a s poukazom na ustanovenia § 33 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní, 

- vypracovanie rozhodnutí a vyjadrenie účastníkov konania, 

- vydanie rozhodnutí úradu č 350/2020, 351/2020 a 352/2020, pred 

nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti, 

- rozklad proti rozhodnutiu úradu č. 352/2020, 

- príprava na postúpenie na II. stupňové konanie. 

http://www.slovensko.sk/


- rozhodnutia úradu č. 350/2020 a č. 351/2020 nadobudli 

právoplatnosť, 

- v zmysle ustanovenia § 57 ods. 2 a § 61  správneho poriadku bol 

dňa 22.2.2021 spisový materiál spis č. 770-2021 (pôvodné č. 3072-

2020) predložený druhostupňovému orgánu na rozkladové konanie. 

 - dňa 24.05.2021 druhostupňový orgán  vo veci rozkladu vydal 

rozhodnutie č. 164/2021 P. Spisový materiál vrátil na nové 

konanie. 

10.06. 2021 prvostupňový orgán ÚJD SR začal v predmetnej 

veci nové správne konanie č.2304-2021 
Dotknuté správne 

orgány 
- 

Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom 

konaní k nahliadnutiu 

verejnosti 

www.ujd.gov.sk/rozhodnutia ÚJD SR 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti 

uvedené v povolení 

 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na 

nasledovné podmienky, ktorých splnenie počas výkonu AKV 

zabezpečí držiteľ povolenia: 

1. Realizovať 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 záchranného zboru 

v Trnave, 

3. Pri výkone AKV zariadení spaľovne RAO PS45 

nespracovávať akýmkoľvek spôsobom zahraničný 

rádioaktívny odpad, 

4. Zabezpečiť AKV zariadení spaľovne RAO PS45 tak, aby 

počas jedného dňa nebolo súčasne v prevádzke spaľovacie 

zariadenie PS06, 
Skončenie konania Konanie 770-2021 je skončené. 
Informácia o dátume 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

rozhodnutia 

Rozhodnutia úradu č. 350/2020 a č. 351/2020 nadobudli 

právoplatnosť 22.2.2021 

Rozhodnutie úradu 352/2020 nenadobudlo právoplatnosť. 

 


