ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava
Číslo spisu

Trnava

UJD SR 2871-2022; 6375/2022

24. 8. 2022

ROZHODNUTIE č. 247/2022
o prerušení správneho konania
Popis konania / Účastníci 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, podľa § 29 správneho poriadku
Výrok
prerušuje
pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09
Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice,
zapísané v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,
správne konanie
vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001 „Bezpečnostná
správa JE V2“. rev. č. 74 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.
Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku, pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona
neplynú.

Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 25.07.2022 zn. SE/2022/026335/Mc doručenej dňa 27.07.2022 začal
správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001
„Bezpečnostná správa JE V2“, rev. č. 74, kap. 6.2 „Systém lokalizácie a likvidácie havárie“.
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Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej
činnosti v zmysle § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť
nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie
pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu.
Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na
predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho
poriadku dal listom č. 6155/2022 zo dňa 19.08.2022 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti.
Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku 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.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať
rozklad.
Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných
službách

Doručuje sa
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:
verejnosť
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