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ROZHODNUTIE č. 302/2022   

    o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a  

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 resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Výrok 

prerušuje 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024 so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 

30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka 

č.10788/T, 

správne konanie vo veci  vydania súhlasu s realizáciou zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v 

dokumente Plán 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č.4.  

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

neplynú. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 02.11.2022 zn. 2022/08199/3000/Vrt začal dňom 03.11.2022 

správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmien v posúdenej dokumentácii Plán 2. etapy 

vyraďovania JE V1, revízia č.4. 

 

Po posúdení dokumentácie úrad zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej 

činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
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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 MŽP SR podnet na preskúmanie 

žiadosti. 

 

Úrad podľa § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. požiadal Národný jadrový fond (ďalej len 

„jadrový fond“) o stanovisko k ekonomickej časti revízie č. 4 Plánu 2. etapy vyraďovania JE V1. 

Posúdiť ekonomickú časť plánu etapy pred realizáciou jeho zmeny podľa zákona o jadrovom fonde 

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 požiadal jadrový fond o záväzné stanovisko. 

   

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, v závislosti od 

obsahu stanovísk MŽP SR a jadrového fondu. 

 

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. Miroslav Drahoš 

riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a 

vyraďovania jadrových zariadení 

  

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

republika 

 

 

 

 

  


