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 Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) bola dňa 15.01.2021 

doručená žiadosť spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 

30 Jaslovské Bohunice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, Vložka č: 4649/B (ďalej len „navrhovateľ“) o schválenie realizácie zmien podľa § 4  

ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len 

„atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

ÚJD SR ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. d) atómového zákona 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

týmto oznamuje doručovanie vydaného listinného rozhodnutia ÚJD SR č. 212/2021, vo veci 

schválenia realizácie zmien podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konania verejnou vyhláškou. 

 Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 26 správneho poriadku písomnosťou, ktorá má 

povahu verejnej vyhlášky.  

 

 

Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru RAO a vyraďovania JZ 

 

  v zastúpení  

 

        Ing. Miroslav Drahoš 

           inšpektor jadrovej bezpečnosti 

           odbor RAO a vyraďovania JZ 

 

  Podľa rozdeľovníka  
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Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 

1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 

dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, 

na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Dátum vyvesenia:   

 

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Dátum doručenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

 

Dátum zvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis:  
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