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Vec
„I00TSVD20004 0ptimalizácia kapacĺt spal'ovania RAO -žiadost' o predĺženie
povo]enia na predčasné užívanie stavby.
Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia

Stavebník,  Jadrová  a vyraďovacia  spoločnosť,   a.s.,   podal  dňa  24.11.2022  na urad
jadrového  dozoru Slovenskej  republiky Žiadosť o predĺženie povolenia na predčasné užívanie
stavby - I00TSVD20004 0ptimalizácia kapacít spaľovania RAO.

Rozhodnutím   UJD   SR   č.    176/2019   z  12.6.2019   bolo   vydané   stavebné   povolenie
na stavbu I00TSVD20004 0ptimalizácia kapacĺt spal'ovania RAO.

Rozhodnutím  UJD  SR  č.   384/2021   P  z 13.12.2021   boli  zamietnuté  rozklady  podané
na rozhodnutie č.179/2021  z 23.6.2021  a bolo ním potvrdené povolenie na predčasné uŽívanie
stavby I00TSVD20004 0ptimalizácia kapacít spaľovania RAO na dobu do 31.12.2022.

V súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí úradu č. 384/2021 P podala spoločnosť
JAVYS,  a.s.  dňa  13.5.2022  na  úrad  žiadosť  -návrh  na  vydanie  kolaudačného  rozhodnutia
podľa  §  79  ods.  2  stavebnéhä  zákona.  Úrad  oznámil  začatie  kolaudačného  konania  listom
č. 3788/2022 z  19.5.2022.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnej  dobe kolaudačné konanie na predmetnú stavbu
ešte  nie  ukončené   a stavebnik  naplnil  všetky  požiadavky  príslušných  právnych  predpisov
vzťahujúce  sa  ku  kolaudačnému  konaniu,  ako  aj žiadosť  o užĺvanie  stavby  bola  predložená
sdostatočn]h   časov]h   odstupom,   ale   pre   zložitosť   konania   nemusí   b)ď   kolaudačné
rozhodnutie  právoplatné  do  31.12.2022,  Žiada  stavebnik  predĺžiť  predčasné  užívanie  stavby
do 30.6.2023.   Žiadosťou   o predĺženie   povolenia   na   predčasné   užívanie   stavby   reaguje
stavebnik  na  zabezpečenie  kontinuity  príslušných  povolení  počas  celého  obdobia  existencie
stavby.

Dňom podania bolo začaté konanie.

Úrad  jadrového   dozoru   Slovenskej   republiky   ako   príslušný   stavebný   úrad   podl'a
ustanovenia § 4 ods.1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaníjadrovej 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  námietlqr  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.
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Do   podkladov   stavebného   konania   možno   nahliadnuť   na   stavebnom   úrade   každý
pracovný deň po predchádzajúcom telefonickom ohlásenĺ.

Ing. Gabriela Martančiková, PhD.
riaditeľka odboru systémov, komponentov

a stavebných konštrukcií

Táto  písomnosť  sa  v  zmysle   §   8   ods.   10  atómového  zákona  účastnikovi  konania  podľa
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa
osobitného predpisu  (§  24  a  §  25  zákona č.  24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní
podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon)  a  o  zmene  a  doplnení niektorých  zákonov v znení  neskorších  predpisov)  alebo  podľa
osobitného  predpisu  (zákon  č.   50/1976  Zb.   o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto  písomnosť  sa vyššie  uveden]h  účastníkov  konania  doručuje  verejnou  vyhláškou  podľa

§ 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu  15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru
Slovenskej   republilq/  umiestnenej   pri  vchode   do   budovy  sídla  Úradu  jadrového   dozoru
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