
 

25.03.2021: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: 832-2021, pôvodne 3296-2020 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

Tomášikova 22 

821 02 Bratislava  
Začatie konania žiadosť č. 2020/10028/3200/Mlč z 23.11.2020 doručená na 

ÚJD SR  25.11.2020 zaregistrovaná pod číslom 8106/2020.  
Predmet konania žiadosť o vydanie súhlasu s  realizáciu zmeny dokumentácie 

posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov-  zmena  v dokumente Plán 

nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov z 2. etapy 

vyraďovania, rev. č. 7 
Priebeh konania - štúdium zaslanej dokumentácie,  

- rozhodnutie o prerušení konania č. 338/2020 zo dňa 

9.12.2020 

-posudzovanie dokumentácie nezávislou organizáciou – MŽP 

SR,  

- pokračovanie v konaní po doručení stanoviska MŽP SR 

a príprava rozhodnutia  

- zverejnenie návrhu rozhodnutia č. 38/2021 

- dňa 17.2.2021 vydané rozhodnutie  č. 38/2021 

- doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (15 dní, do 

3.3.2021) 

- zverejnenie vydaného rozhodnutia pred nadobudnutím 

právoplatnosti a vykonateľnosti 

  
Dotknuté správne orgány Dňa 9.12.2020 vyžiadané stanovisko od MŽP SR 

Dňa 2.2.2021 prijaté záväzné stanovisko od MŽP SR  
Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

- EÚT ÚJD SR, 

- CÚET, 

- úradná tabuľa ÚJD SR, sekcia ROZHODNUTIA, 

podsekcia „Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred 

nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti“. 
Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

Držiteľ povolenia bude objekt SO 490:V1 využívať na dočasné 

umiestňovanie kovových kontaminovaných materiálov 

z vyraďovania JE V1 najneskôr do 12 mesiacov od 

nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia pre 

objekt SO 760-II.3/4/5:V1 vydaného podľa zákona č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov. 

http://www.ujd.gov.sk/správne%20konania%20ÚJD%20SR


 

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 25.03.2021: ÚJD SR vydal dňa 17.2.2021 rozhodnutie č. 

38/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 

dňa 23.3.2021. Konanie je ukončené dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 
Informácia o dátume 

nadobudnutia 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 

 

 

 

 
 


