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Vec 
Predčasné užívanie stavby „I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“ 
Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a pozvanie na ústne rokovanie 

Stavebník, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., podal dňa 12. 1. 2021 na stavebnom 
úrade návrh na vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby „I00TSVD20004 – 
Optimalizácia kapacít spa ovania RAO“. Stavba bola povolená rozhodnutím úradu č. 176/2019 
z 12. 6. 2019. 

Dňom podania bolo začaté konanie na predčasné užívanie stavby pod a § 83 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)Ľ ako príslušný stavebný 
úrad pod a § 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 zároveň pod a § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 80 a § 83 
stavebného zákona 
 

 
n a r i a ď u j e 

 
k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 

 
 

pondelok  1. 2. 2021 o 9:00 hod 
 
 
so zrazom účastníkov konania vo vstupnom vestibule administratívnej budovy JESS, a. s., 
SO 632Ľ Jaslovské Bohunice a následným rokovaním v miestnosti č. 308. 
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Na ústne konanie pripraví stavebník nasledovné doklady: 
- právoplatné stavebné povolenieĽ 
- preberací protokolĽ resp. dohodu so zhotovite om stavby obsahujúcu jeho súhlas 

s predčasným užívaním stavbyĽ 
- projektovú dokumentáciuĽ overenú stavebným úradom v stavebnom konaníĽ súpis zmien 

ku ktorým prišlo počas uskutočnenia stavbyĽ 
- zoznam nedorobkov 
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšokĽ meraní a o spôsobilosti zariadení 

na plynulú a bezpečnú prevádzkuĽ správu o výsledku komplexného vyskúšaniaĽ 
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 
- vyhlásenie o zhode, revízne správyĽ atestyĽ certifikáty použitých materiálov a výrobkovĽ 
- stavebné denníkyĽ 
- ďalšie dokladyĽ ustanovené v podmienkach stavebného povolenia.  

 

Do podkladov konania možno nahliadnuť pri ústnom konaní. 
V zmysle  § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu 

svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom prerokovaníĽ inak k nim nebude 
prihliadnuté. 
 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovaťĽ musí jeho zástupca 
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konaniaĽ ktorý sa nechá 
zastupovať. 
 

Informácie pre vstup do areálu Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., poskytne  
Ing. Adriana Kollarovičová, mailová adresa: adriana.kollarovicova@javys.sk, 
tel. č. 033 531 6549, 0910 834 300.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Peter Uhrík 

generálny riadite  sekcie  
                                                                              hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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Toto oznámenie (266/2021) má povahu verejnej vyhlášky pod a § 18 ods. 3 správneho 
poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obceĽ na internete obceĽ prípadne iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 
správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. 
Po uplynutí dobyĽ určenej na vyvesenieĽ bude verejná vyhláška vrátená s vyznačeným dátumom 
vyvesenia a zvesenia na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republikyĽ Okružná 5Ľ 918 64  
Trnava.  

Verejná vyhláška v elektronickej forme bude zverejnená aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD 
SR a na ústrednom  portáli verejnej správy. 
 
 
 
 
Vyvesené dňa ..................................                              Zvesené dňa ....................................... 
 
 
 
 
 
 
Odtlačok pečiatkyĽ podpis ..................................... 

 
 
 

Doručí sa 
1. Obec Jaslovské BohuniceĽ Obecný úrad v Jaslovských BohuniciachĽ Námestie sv. Michala 

36/10AĽ 919 30 Jaslovské Bohunice + verejná vyhláška (VV) 
2. Obec Dolné DubovéĽ Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1Ľ 919 52 Dolné Dubové + VV 
3. Obec Ve ké Kosto anyĽ Obecný úrad vo Ve kých Kosto anochĽ M. R. Štefánika č. 800/1. 

922 07 Ve ké Kosto any + VV 
4. Obec MalženiceĽ Obecný úrad v MalženiciachĽ popis. č. 294Ľ 919 29 Malženice + VV 
5. Obec PečeňadyĽ Obecný úrad v PečeňadochĽ popis. č. 93Ľ 922 07 Ve ké Kosto any + VV 
6. Obec ŽlkovceĽ Obecný úrad v ŽlkovciachĽ popis. č. 158Ľ 920 42 Červeník + VV 
7. Obec RatkovceĽ Obecný úrad v RatkovciachĽ popis. č. 97Ľ 920 42 Červeník + VV   
8. Obec NižnáĽ Obecný úrad v NižnejĽ popis. č. 80Ľ 922 06 Nižná + VV 
9. Obec RadošovceĽ Obecný úrad v RadošovciachĽ p. č. 70Ľ 919 30 Jaslovské Bohunice + VV 
10. Združenie obcí ZMOĽ regiónu JE Jaslovské Bohunice a RVC TrnavaĽ Paulínska 513/20Ľ 

917 01 Trnava 
11. ÚVZ SRĽ Trnavská cesta 52Ľ P.O.BOX 45Ľ 826 45  Bratislava 
12. OÚ TrnavaĽ odbor OSŽP - ŠSOHĽ Kollárova 8Ľ 917 02  Trnava 
13. OÚ TrnavaĽ odbor OSŽP - ŠSOPaKĽ Kollárova 8Ľ 917 02  Trnava 
14. OÚ TrnavaĽ odbor OSŽP - ŠVSĽ Kollárova 8Ľ 917 02  Trnava 
15. OÚ TrnavaĽ odbor OSŽP - ŠSOOĽ Kollárova 8Ľ 917 02  Trnava 
16. Krajské riadite stvo HaZZ v TrnaveĽ oddelenie PPĽ Vajanského 22Ľ 917 77 Trnava 
17. TIĽ Trnavská cesta 56Ľ 821 01 Bratislava 
18. ZTS VVÚ KošiceĽ a. s. Južná trieda 95Ľ 041 24 Košice  
19. Inšpektorát práce NitraĽ Jelenecká 49Ľ 950 38 Nitra 
20. MŽP SRĽ SEHRĽ OEPĽ Nám. . Štúra 1Ľ 812 35  Bratislava 
21. Fyzická osoba 
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