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Číslo: 177/2022, spis UJD SR 2-2022  

 

 

 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

Jaslovské Bohunice 360 

919 30 Jaslovské Bohunice  

 

 

 

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

 

 

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

orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

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

§ 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Jadrovej a vyraďovacej 

spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T, 

IČO: 35 946 024, (ďalej len stavebník) a podľa § 82 stavebného zákona 

 

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y 
 

„D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - DZM 5294/2017 Výstavba 

stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných 

a dekontaminačných roztokov v MSVP“  

 

 

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/51 a 701/87, LV č. 1092 v k. ú. Bohunice 

pri Trnave, v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., lokalita JE V1, Jaslovské Bohunice 

a rieši nasledujúce modifikácie: 

- Stáčacia stanica MSVP pre stáčanie vysýtených sorbentov do PK/SK kontajnera 

- Vstupná nákladná brána do stáčacej stanice MSVP 

- Potrubné trasy pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov MSVP. 

 

Úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí: 

Bezpečnostné značenia: 

1. Stavebník musí „Stop tlačidlá“ na jednotlivých pracovných prostriedkoch v plnom rozsahu 

označiť platným bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, aby nedochádzalo 

k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 13 ods. 6 zákona NR SR 

č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a ustanovenie § 2 

ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci (ďalej len NV č. 387/2006 Z. z.). 
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2. Stavebník musí nebezpečné miesta, na ktorých existuje nebezpečenstvo zrážky s prekážkou 

(znížený podchod pod 2,1 m pri vchode s označením 0.13) označiť bezpečnostným značením 

spĺňajúcim všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie 

pri práci, ustanovené v prílohe č. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z., aby nedochádzalo k porušeniu 

ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 2 ods. 1 a § 3 bod 2.1.3 

prílohy č. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. 

 

Prevádzkové budovy a objekty: 

3. Stavebník musí nebezpečný priestor v kolaudovanom objekte na nádrži s označením 

9TM46 B01, kde existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov vybaviť zariadeniami, ktoré 

zabránia vstupu zamestnancov do takéhoto priestoru a musí vykonať primerané opatrenia 

na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečného priestoru, aby 

nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

 

Elektrické zariadenia: 

4. Stavebník  musí  jednotlivé  konce  káblov  napojenia  v  elektrickom  rozvádzači  s  označením  

Q-KL označiť v plnom rozsahu podľa platného predpisu, aby nedochádzalo k porušeniu 

ustanovenia § 6 ods. 1. písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., 

nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. NA 4.5.2 STN 332000-5-52:2012. 

 

Zistené nedostatky je potrebné odstrániť v lehote do 4.3.2022. Odstránenie zistených 

nedostatkov stavebník oznámil inšpektorátu práce Nitra a úradu.  

 

Odôvodnenie 

 

 

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2021/10297/3230/Krk z 21.12.2021 začal úrad dňom 

23.12.2021 kolaudačné konanie na stavbu „D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových 

zariadení - DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás 

pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“. 

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 121/2018 z 27. 4. 2018, platnosť 

stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím úradu č. 58/2020 z 12. 2. 2020 a predčasné 

užívanie stavby bolo povolené rozhodnutím úradu č. 14/2021z 25.1.2021 a rozhodnutím úradu 

č. 240/2021 z 29.7.2021 bola predĺžená lehota na predčasné užívanie stavby. 

Úrad listom č. 35/2022 zo 4.1.2022 oznámil začatie kolaudačného konania. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní 

spojenom s miestnou ohliadkou dňa 25.1.2022 v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- súpis zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 
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- sprievodnú technickú dokumentáciu, 

- protokoly o odstránení vád a nedorobkov, 

- zápisnicu o prevzatí č. I00V1BD32011/2020/01, 

- vyhodnotenie programu AKV stáčacej stanice č. 13-PRG-14/2210/2021, 

- stavebné denníky,  

- dokumenty o nakladaní s odpadmi, 

- certifikáty použitých stavebných materiálov a výrobkov, revízne správy, atesty, vyhlásenia 

o zhode. 

 

 

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku 

č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/4929-2022/1629 doručeného na úrad dňa 7.2.2022, ktoré sú 

zapracované ako podmienky rozhodnutia vo výrokovej časti kolaudačného rozhodnutia. Zistené 

nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a 

z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre 

predmetnú stavbu. 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, vo svojom stanovisku 

č. KRHZ-TT-2022/000012-002 z 26.1.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bolo 

listom č. 36/2022 z 5.1.2022 zaslaná v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona žiadosť 

o záväzné stanovisko spolu s oznámením o začatí kolaudačného konania a písomným 

vyhodnotením plnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1604/2016-

3.4/hp z 11.2.2016 pod názvom „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého 

jadrového paliva v lokalite Jasovské Bohunice“. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečil 

stavebník. 

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 446/2022-1.7/sr, 11725/2022 z 24.2.2022  uvádza, že 

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „D4.1 – Modifikácia elektrárne a montáž 

nových zariadení DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás 

pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“ je z koncepčného hľadiska 

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov), 

so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.6.2014, so záverečným 

stanoviskom MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016, resp. s rozhodnutím  MŽP SR 

7781/2017-1.7/hp zo dňa 3.10.2017 vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ich podmienkami.  Zároveň konštatuje, že podľa § 38 ods. 1) zákona o posudzovaní 

vplyvov je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad s nám predkladaného návrhu na začatie 

povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, 

s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. MŽP SR 

vyhodnotilo konanie vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu D4.1 – 

Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice 

MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov 

v MSVP z hľadiska koncepčného a konštatuje, že v rámci predmetného projektu nenastali také 

zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo 

boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov. 
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Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči 

vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné 

zmeny sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby. 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné 

prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 400,- € (slovom štyristo eur) bol stanovený podľa sadzobníka 

správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a písm. g) zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený 

bankovým prevodom.  

 

Poučenie 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený  proti tomuto 

rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 

Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný 

účinok. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona 

č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

 
 

V Trnave, dňa xx.xx.2022 

 
 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti  

a kontrolných činností 

v zastúpení 

Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  

a vyraďovania jadrových zariadení 

 

 

Toto rozhodnutie UJD SR č. 44/2022 sa, v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi 

konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi 

konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného 

predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.  
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

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

15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 

820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, 

na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu 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 

Doručuje sa na vedomie: 

2. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala 

36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice  

3. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové  

4. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika č. 800/1 

922 07 Veľké Kostoľany  

5. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice  

6. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany  

7. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník  

8. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník      

9. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná  

10. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice  

11. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

12. MH SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

13. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45  Bratislava 

14. RÚVZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09 Trnava 9 

15. OÚ Piešťany, odbor OSŽP, Krajinská cesta  5053/13, 921 25 Piešťany 

16. OÚ Piešťany, odbor cestnej dopravy, Krajinská cesta  5053/13, 921 25 Piešťany 

17. OÚ Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta  5053/13, 921 25 Piešťany 

18. Okresný pozemkový úrad, Krajinská cesta  5053/13, 921 25 Piešťany 

19. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 

plánovania a ŽP, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

20. OÚ Trnava, odbor OSŽP-Štátna správa vôd, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

21. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany 

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

23. TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

25. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 

26. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/

