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Vec  

„IPR TMVD20001 – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – žiadosť o zmenu 

termínu na odstránenie stavby. 

Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia 

 

Stavebník, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., podal dňa 20.7.2021 na Úrad 

jadrového dozoru Slovenskej republiky žiadosť o zmenu termínu na odstránenie stavby – 

objekt Kompresorová stanica.  

Rozhodnutím UJD SR č. 226/2018 bolo vydané povolenie na odstránenie stavebných 

objektov - Kompresorová stanica pri MSVP, Dusíková stanica pri MSVP, Objekt 

rozvádzačov.  

Objekty Dusíková stanica pri MSVP a Objekt rozvádzačov boli odstránené v súlade 

s podmienkou č. 2 rozhodnutia 226/2018 v termíne určenom pre I. etapu, t. j. do 28.2.2019.  

Objekt Kompresorovej stanice pri MSVP má byť v rámci II. etapy v zmysle 

podmienky č. 2 rozhodnutia UJD SR č. 226/2018 odstránený do 31.7.2021. Z dôvodu 

získania stavebného povolenia na realizáciu objektov pre dobudovanie skladovacej kapacity 

VJP v mesiaci jún 2021, nebude možné zo stavebno-technického hľadiska 

a technologického postupu výstavby termín uvedený v podmienke rozhodnutia dodržať. 

Termín odstránenia objektu kompresorová stanica pri MSVP žiada stavebník zmeniť 

na 30.6.2022. 

Dňom podania bolo začaté konanie. 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako príslušný stavebný úrad podľa 

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

energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 121 ods. 2 

písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania na zmenu rozhodnutia. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v lehote 7 dní odo dňa doručenia 

oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje 

stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k navrhovanej 

zmene, má sa za to, že s ňou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

 

 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  

Pavol Štuller, MBA  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Jaslovské Bohunice 360 

919 30 Jaslovské Bohunice 



 

                            Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky | Bajkalská 27, P.O. Box 24 | 820 07 Bratislava | Slovenská republika 
                      pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava | telefón: 033/599 12 01 | fax: 033/599 12 01 | www.ujd.gov.sk 

 

 

 

Do podkladov stavebného konania možno nahliadnuť na stavebnom úrade každý 

pracovný deň po predchádzajúcom telefonickom ohlásení. 

  

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, komponentov 

a stavebných konštrukcií 

v zastúpení 

Ing. Tibor Sedlák 

inšpektor jadrovej bezpečnosti 

 

 

 

Toto oznámenie (5348/2021) 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.  

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:  

 

 

 

Na vedomie: 

1. Obec Jaslovské Bohunice, starostka obce, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 

Jaslovské Bohunice 

2. Fyzická osoba – Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42 
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