
Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní 

a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného  

záujmu, vedených 

 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky 

 
Číslo správneho konania: 667-2021 a súvisiace konania 982-2020/481-2021 a 2504-2020 

Účastník konania Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom v Jaslovské 

Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, pre jadrové 

zariadenie IS RAO, IČO: 35 946 024, zapísanej v OR 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 4649/B (ďalej 

len „stavebník“) a podľa § 85 stavebného zákona,  

Fyzická osoba (ďalej len „FO M.D.“),  

obec Jaslovské Bohunice, obec Veľké Kostoľany, Združenie 

miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Greenpeace 

Slovensko 
Začatie konania Druhostupňové konanie č. 2504-2020 sa začalo, keď odbor 

systémov, komponentov a stavebných konštrukcií Úradu 

jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) odstúpil pod č. z. 

481/2021 rozklad, vrátane spisovej dokumentácie, proti 

rozhodnutiu č. 330/2020 – povolenie na zmenu v užívaní 

stavby jadrového zariadenia Integrálny sklad rádioaktívnych 

odpadov v lokalite Bohunice (ďalej len „IS RAO“), ktorá 

spočíva v zmene pôvodne schváleného aktivitného inventára 

8,41x1014 Bq na projektovaný inventár 1x1018 Bq . 
Predmet konania Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu č. 330/2020 – 

povolenie na zmenu v užívaní stavby, ktorá spočíva v zmene 

pôvodne schváleného aktivitného inventára 8,41x1014 Bq na 

projektovaný inventár 1x1018 Bq. 
Priebeh konania Aktualizácia k 10. 3. 2021. 

Predchádzajúce konanie č. 982-2020 sa začalo na základe 

žiadosti stavebníka zn. 2020/00205/3200/Mlč z 9. 1. 2020, 

podľa ktorej začal ÚJD SR dňom podania 14. 1. 2020 konanie 

na zmenu v užívaní stavby IS RAO, žiadosť bola na ÚJD SR 

zaregistrovaná pod č. z. 332/2020 v spise č. 982-2020. Toto 

konanie pokračovalo vydaním prvostupňového rozhodnutia 

139/2020 dňa 3. 7. 2020, následným rozkladom podaným FO 

M.D., doručeným ÚJD SR dňa 5. 8. 2020 a  postúpením spisu 

na druhostupňové konanie č. 2504-2020. Vydaniu 

druhostupňového rozhodnutia predchádzalo rokovanie 

poradného orgánu predsedníčky ÚJD SR. Druhostupňovým 

rozhodnutím č. 279/2020 P, ktoré bolo vydané dňa 5. 10. 

2020, sa konanie znova vrátilo na prvý stupeň. Prvostupňový 

orgán začal nové konanie, ktorého výsledkom bolo 

rozhodnutie 330/2020 z 1. 12. 2020, voči ktorému bol podaný 

dňa 29. 12. 2020 emailom rozklad od FO M.D., ktorý bol 

doručený písomne dňa 4. 1. 2021. O podanom rozklade 

upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány odbor 



systémov, komponentov a stavebných konštrukcií ÚJD SR 

listom č. 112/2021 dňa 7. 1. 2021 a vyzval ich na vyjadrenie 

stanovísk do 7 dní od doručenia upovedomenia. O tomto 

postupe informoval FO M.D. listom č. 132/2021 z toho istého 

dňa.  

Dňa 4. 2. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie poradného orgánu 

predsedníčky úradu zriadeného podľa § 58 ods. 3 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. Rozkladová komisia prerokovala 

priebeh celého konania, zhodnotila obsah spisu, 

rozdiskutovala všetky otázky okolo relevantnej časti spisovej 

dokumentácie z konania prvostupňového orgánu, prvého 

rozkladu, opätovného prvostupňového konania a stanoviska 

prvostupňového orgánu k opätovnému rozkladu. Členovia 

rozkladovej komisie vyjadrili názory na všetky nejasné 

skutočnosti vyplývajúce zo spisového materiálu. Kvôli 

nepriaznivej pandemickej situácií prebiehalo rokovanie on-

line formou.  

Súčasťou rokovania bolo aj hlasovanie o odporučení návrhu 

na ďalší postup predsedníčke ÚJD SR pri vydávaní 

druhostupňového rozhodnutia. Členovia rozkladovej komisie 

jednohlasne navrhli potvrdiť prvostupňové rozhodnutie č. 

330/2020 a rozklad zamietnuť.  

V zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku o rozklade 

rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe 

návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa nemožno odvolať.  

Návrh druhostupňového rozhodnutia bol zverejnený na 

elektronickej úradnej tabuli, na webe ÚJD SR a na CUET 

s výzvou, podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, na vyjadrenie 

sa účastníkom konania a zúčastneným osobám k podkladom 

rozhodnutia do 15. 2. 2021. Do tohto dňa nebolo ÚJD SR 

doručené žiadne vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. ÚJD 

SR po uplynutí tejto lehoty vydal rozhodnutie č. 52/2021 P 

a zaslal ho účastníkom konania a dotknutým subjektom. 

Rozhodnutie 52/2021 P bolo doručené verejnou vyhláškou, 

jeho zverejnením na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 

umiestnenej na jeho webovom sídle a na CUET na 15 dní, 

t.j. od 22. 2. 2021 do 9. 3. 2021. Keďže voči rozhodnutiu nie 

je prípustný riadny opravný prostriedok, ale je 

preskúmateľné súdom, je právoplatné a vykonateľné ku 

dňu 9. 3. 2021. Týmto sa ukončilo druhostupňové konanie 

o podanom rozklade.    

Dotknuté správne orgány Tie, ktoré sa zapojili v prvostupňovom konaní a to: Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava, OÚ 

Trnava odbor SŽP, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 



republiky - SEHR, Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky - sekcia ŽDD, odbor DSÚ 
Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

Rozhodnutie 52/2021 P zverejnené spolu s týmto oznámením. 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

Stavebné povolenie č. 489/2015 z 27. 07. 2015 

Kolaudačné rozhodnutie č. 444/2017 z 18. 12. 2017 

Rozhodnutie ÚVZ SR č. OOZPŽ/7117/2017 z 9. 10. 2017 

Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie 

významných nepriaznivých 

vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny 

Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2069/2012-3.4/hp z 10. 09. 

2012 

Stanovisko Európskej komisie zo dňa 08. 11. 2018 podľa 

článku 37 Zmluvy o Euratome 

Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 
Do konania sa zapojila FO M.D., ako zástupca občianskej 

iniciatívy Chceme zdravú krajinu a podal voči rozhodnutiu 

rozklad. Účastník sa dňa 7. 12. 2020 zúčastnil nahliadania do 

spisu, kde mu boli poskytnuté kópie požadovaných častí spisu. 

Účastník FO M.D. bol dňa 29. 1. 2021 emailom 

upovedomený, že informácia o stave konania je zverejnená na 

webovom sídle ÚJD SR s príslušným prepojením na 

konkrétne konanie.   
Skončenie konania Konanie bolo skončené vydaním druhostupňového 

rozhodnutia 52/2021 P, voči ktorému nie je možné podať 

opravný prostriedok - rozklad. 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Rozhodnutie 52/2021 P nadobudlo právoplatnosť 15. dňom 

zverejnenia verejnou vyhláškou, keďže voči nemu nie je, 

v zmysle § 59 ods. 4 správneho poriadku, prípustný riadny 

opravný prostriedok. Predmetné rozhodnutie bolo 

zverejnené verejnou vyhláškou dňa 22. 2. 2021 a 15 dňová 

lehota uplynula dňa 9. 3. 2021. 
Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané 

Rozhodnutie 52/2021 P je publikované na el. úradnej 

tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR v sekcii 

rozhodnutia právoplatné a v sekcii správne konania pod 

číslom správneho konania 667-2021. 

 


