Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 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: UJD SR 776-2021 – Pôvodne číslo: UJD SR 3086-2020
Rev. 03, 15.3.2021
Účastník konania
Začatie konania

Predmet konania
Priebeh konania

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Dňa 21.10.2020 obdržal ÚJD SR e-mail s predmetom
„uranylacetát“, informácia zaregistrovaná pod číslom
záznamu 7485/2020.
Nález jadrových materiálov.
Posudzovanie dokumentácie. Dňa 5.11.2020 bol listom č.
7594/2020 o náleze jadrového materiálu informovaný Úrad
kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odbor
odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality. Dňa 21.12.2020 bola na ÚJD SR doručený list
Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
„Nález jadrového materiálu“ zaevidovaný pod číslom
záznamu 8889/2020. Po ktorého ÚJD SR odpovedal listom
č. 265/2021 zo dňa 14.1.2021. Odpoveď Úradu kriminálnej
polície, Prezídia Policajného zboru, odboru odhaľovania
nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality
úrad obdržal dňa 27.1.2021 listom č. PPZ-KP-OENV22021/008279-005 zaevidovaným pod číslom 564/2021.
Dňa 4.2.2021 bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 34/2021.
Na základe zverejnených informácií k správnemu konaniu je
doručenie rozhodnutia účastníkom konania podľa § 8 ods.
10 atómového zákona zabezpečené verejnou vyhláškou
podľa §26 ods. 2 správneho poriadku. Rozhodnutie bolo
vyvesené po dobu 15 dní (do uplynutia lehoty sa nepočíta
prvý deň vyvesenia písomnosti čo je 5.2.2021 na úradnej
tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu
alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň t.j. 22.2.2021).
Rozhodnutie po doručení verejnou vyhláškou bude
zverejnené na úradnej tabuli ÚJD SR v sekcii
ROZHODNUTIA, v podsekcii „Vydané rozhodnutia ÚJD
SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti“.
Pre účely stanovenia zákonnej lehoty (lehota je uvedená
v poučení rozhodnutia) sa za dátum doručenia rozhodnutia
považuje dátum zverejnenia rozhodnutia v tejto sekcii.

Rev. 03, 15.3.2021: Rozhodnutie č. 34/2021, ktorým úrad
určil Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na
nakladanie s jadrovými materiálmi nachádzajúcimi sa
v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so
sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
nadobudlo právoplatnosť
a vykonateľnosť
dňa
10.3.2021 a správne konanie bolo skončené.
Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odbor
odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality.
Miesto, kde je rozhodnutie vydané v Dotknuté správne orgány

povoľovacom
konaní
k
nahliadnutiu verejnosti
Podmienky
na
realizáciu
navrhovanej činnosti uvedené v
povolení

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
Skončenie konania

-

-

-

ÚJD SR vydal dňa 4.2.2021 rozhodnutie č. 34/2021, ktorým
určil Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na nakladanie
s jadrovými materiálmi nachádzajúcimi sa v spoločnosti
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Rev. 03, 15.3.2021: 10.3.2021
Informácia o dátume nadobudnutia Rev. 03, 15.3.2021: 10.3.2021
právoplatnosti rozhodnutia

Údaje o sprístupnení právoplatného
rozhodnutia
vydaného
v
zisťovacom konaní a záverečné
stanovisko na webovom sídle
orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k
stavbe vydané

-

