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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava 
 

 

Číslo: 1957/2023, v spise ÚJD SR 1241-2023 

 

 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka  

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  8 4/ 2 0 2 3 
 

 

o prerušení správneho konania 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

 

p r e r u š u j e 
 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 

Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, 

vložka číslo 10788/T (ďalej len „stavebník“) konanie na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2. etapa, SO 

840M/A - Kompresorová stanica“.  

  

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku bude v stavebnom konaní pokračovať, len 

čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto 

zákona neplynú. 

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník podal dňa 24.1.2023 na úrad žiadosť č. 2023/00608/3230/Krk zo dňa 

20.1.2023 na vydanie kolaudačného rozhodnutia „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, 

prekládky inžinierskych sietí – 2. etapa, SO 840M/A - Kompresorová stanica“. 

 

Úrad listom č. 798/2023 zo dňa 30.1.2023 oznámil začatie kolaudačného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje 
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stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, inak sa na ne 

neprihliadne. Predmetné konanie bolo zverejnené na internetovej stránke ÚJD SR a na CUET 

dňa 30.1.2023.  

 

Úrad listom č. 843/2022 z 31.1.2023 požiadal Ministerstvo životného prostredia, 

sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „MŽP SR“) o vydanie záväzného stanoviska k predmetnému 

kolaudačnému konaniu v zmysle 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“). K dnešnému dňu záväzné stanovisko nebolo na úrad 

doručené. Z uvedeného dôvodu bude úrad v konaní pokračovať v závislosti od obsahu 

stanoviska MŽP SR.  

Podľa § 38 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, ak úrad dostane záväzné stanovisko 

MŽP SR, v ktorom je zistený nesúlad návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov, toto 

konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov. Ak 

navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, úrad konanie zastaví.  

Úrad bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie 

prerušilo. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno odvolať. 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

 

 

Trnava  6.3.2023 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, komponentov 

a stavebných konštrukcií 

v zastúpení 

Ing. Tibor Sedlák 

inšpektor jadrovej bezpečnosti 
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Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania 

podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v 

konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa   

§ 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej  

elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na 

elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na 

webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 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:  

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou:   

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

Bohunice 

2.Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice 

3.Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady 

4.Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná 

5.Obec Veľké Kostoľany, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany 

6.Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice 

7.Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník 

8.Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník 

9.Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové 

10.Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice 

11.ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42 

 

Doručuje sa na vedomie doporučene: 

13.RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9 

14.Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

15.Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

16.Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

17.Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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18.Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

19.Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

20. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

21.TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

22. TI, a. s., Vajanského 1552/3, 949 01 Nitra 

23.ÚJV Řež, a. s., organizačná zložka Slovensko, Hviezdoslavova 225, 917 01 Trnava 

24. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

25. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra 

26.MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

27.Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

 

 

 
 


