ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VLÁDNEJ LEGISLATÍVY
Na rokovanie vlády SR
Dňa 12. júna 2019
K materiálu č. 12947/2019
K bodu č. 2

S T A N O V I S K O
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša
Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1372)

I.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša
Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (tlač 1372) na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá v súlade
s § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predsedníčka
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Marta Žiaková.
II.
Predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v rámci výkonu jeho dozornej činnosti,
predovšetkým v súvislosti so správnymi konaniami týkajúcimi sa jadrových zariadení, ktoré
sú na úrade vedené. Hlavným cieľom je predovšetkým zlepšenie hospodárnosti
a zefektívnenie vedených správnych konaní. Jednou zo základných požiadaviek, ktoré sú na
správne orgány pri výkone verejnej moci kladené je transparentnosť. Súčasťou požiadavky na
transparentnosť pri rozhodovaní dozorného orgánu v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových
zariadení je aj zvýšená informačná povinnosť účastníkov rozhodovacích procesov v tejto
oblasti. Navrhovaná úprava prispieva k informovaniu verejnosti o jednotlivých úkonoch úradu
adresovaných účastníkom konania v rámci správnych konaní a je tak plne v súlade
s princípom transparentnosti.
Zároveň sa upravuje proces nakladania s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú
osobitnú ochranu, t. j. citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové
tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo
zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov aj
iným stavebným úradom pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým
zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia. Vo
viacerých prípadoch pritom dochádza k paralelným konaniam vedeným úradom ako
dozorným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti a súčasne ako pred špeciálnym stavebným
úradom. Navrhovaná úprava preto precizuje úpravu konaní vedených podľa atómového
zákona a stavebného zákona, berúc do úvahy ich vzájomný vzťah.
Predložený poslanecký návrh zákona podľa navrhovateľov nemá žiadne negatívne
sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na
informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Poslanecký návrh zákona je podľa navrhovateľov v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom
Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladateľ uvádza, že predložený návrh rešpektuje medzinárodné a európske
záväzky Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany životného prostredia, a to Dohovor o
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a Smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k
informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS. Rovnako
návrh zákona zohľadňuje i odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, a to predovšetkým
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 16 o správnych konaniach týkajúcich
sa veľkého počtu osôb a Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2007)7 o
dobrej verejnej správe.
Návrhom zákona sa v Čl. I novelizujú ustanovenia § 5 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 19 ods. 4
zákona č. 541/2004 Z. z., ktoré predstavujú transpozičné opatrenia k smernici Rady
2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú
bezpečnosť jadrových zariadení, k smernici Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013,
ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom a k smernici Rady
2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa
zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení. Problematika
návrhu zákona je upravená tak v primárnom práve Európskej únie, ako i v sekundárnom práve
Európskej únie.
V predkladacej správe predkladateľ uvádza, že k návrhu zákona bolo v rámci
pripomienkového konania vznesených 12 zásadných pripomienok, 8 obyčajných pripomienok
a 16 subjektov nemalo žiadne pripomienky, avšak predkladateľ nevyjadril v predkladacej
správe svoj súhlas, resp. nesúhlas s uvedenými pripomienkami.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky akceptuje navrhované zosúladenie
právnej úpravy s rozhodovacou praxou v správnom konaní a z uvedených dôvodov súhlasí s
legislatívnym riešením navrhovaným v predloženom návrhu poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky.
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III.
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predložený poslanecký
návrh zákona na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2019 a odporučila vláde Slovenskej republiky
vysloviť s predloženým poslaneckým návrhom zákona súhlas s pripomienkami uvedenými
v časti IV tohto stanoviska a súčasne upozornila, že v návrhu uznesenia vlády Slovenskej
republiky je potrebné upraviť nasledovné:
V návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je potrebné názov návrhu zákona upraviť
takto:

„NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ...
z ...
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1372)“.
-

V bode B.1. je potrebné slovo „Narodenej“ nahradiť slovom „Národnej“.

IV.
Návrh
STANOVISKO
vlády Slovenskej republiky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša
Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (tlač 1372)
Vláda Slovenskej republiky s ú h l a s í s návrhom poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (tlač 1372) s tým, že k nemu uplatňuje nasledovné pripomienky:
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K názvu zákona
- Názov predloženého poslaneckého návrhu zákona je potrebné upraviť takto:
„Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“.
K Čl. I
K bodu 1
- V § 5 ods. 2 písm. b) je potrebné za slovo „uvádzania“ vložiť slová „jadrového
zariadenia“.
- V § 5 ods. 2 písm. c) je potrebné na konci za slovo „prevádzku“ pripojiť slová
„jadrového zariadenia“.
K bodu 2
- V tomto novelizačnom bode je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ a za
slovo „žiadateľa“ je potrebné vložiť slová „o vydanie súhlasu alebo povolenia“.
K bodu 3
- V § 8 ods. 10 je potrebné za slová „zákona alebo“ vložiť slová „v konaní“.
- V poznámke pod čiarou k odkazu 11b je potrebné jednotlivé citácie právnych
predpisov uviesť pod sebou ako samostatné vety.
K bodu 4
- V § 8 ods. 11 je potrebné za slovo „rozhodnutia“ vložiť slová „o vydaní súhlasu alebo
povolenia“ a za slová „tajomstvo alebo“ vložiť slová „aby sa“.
- V § 8 ods. 12 je potrebné za slovo „žiadateľa“ vložiť slová „o vydanie súhlasu alebo
povolenia“. Táto pripomienka platí aj pre odsek 13.
- V § 8 ods. 13 druhej vete je potrebné slovo „aj“ vypustiť z dôvodu nadbytočnosti, za
slovo „odôvodneniu“ vložiť slová „podľa predchádzajúcej vety“, za slovom „alebo,“
vypustiť slovo „že“ z dôvodu nadbytočnosti a slová „oznámi to“ nahradiť slovami
„oznámi túto skutočnosť“.
K bodu 5
- V tomto novelizačnom bode je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ a za
slovo „uvádzania“ vložiť slová „jadrového zariadenia“.
K bodu 6
- V § 35 ods. 1 úvodnej vete je potrebné slová „Ak nie je ustanovené inak, na konanie
úradu“ nahradiť slovami „Na konanie úradu“.
- V § 35 ods. 1 písm. c) je potrebné slovo „formy“ nahradiť slovom „spôsobu“.
- V § 35 ods. 1 písm. e) považujeme za nezrozumiteľné a nejasné ustanovenie, a z toho
dôvodu je potrebné zvážiť jeho spresnenie, prípadne vypustenie.
- V poznámke pod čiarou k odkazu 45ab je potrebné na konci pripojiť slová „v znení
zákona č. 527/2003 Z. z.“.
- V poznámke pod čiarou k odkazu 45ac je potrebné na konci pripojiť slová „v znení
neskorších predpisov“.
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K bodu 7
- V § 35 ods. 3 je potrebné slová „a ich zmeny“ nahradiť slovami „a o ich zmenách“.
Zároveň poukazujeme na použitý výraz „ak tento zákon neustanovuje inak“, ktorý je
potrebné nahradiť výrazom „ak § .... neustanovuje inak“ s uvedením konkrétneho
ustanovenia, v ktorom zákon ustanovuje inak.
K bodu 8
- V §37be je potrebné slovo „nedokončené“ nahradiť slovami „právoplatne neskončené“
a slová „predpisu účinného“ nahradiť slovami „tohto zákona v znení účinnom“.
K Čl. II
K úvodnej vete
- V úvodnej vete je potrebné za slová „zákona č. 177/2018 Z. z.“ vložiť čiarku
a vypustiť slovo „a“ a za slová „zákona č. 312/2018 Z. z.“ je potrebné vložiť slová „a
zákona č. 93/2019 Z. z.“.
K bodu 1
- V tomto novelizačnom bode je potrebné slovo „slovo“ nahradiť slovom „slová“
a slovo „konania“ nahradiť slovami „účastníkom konania“.
K bodu 3
- V tomto novelizačnom bode je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“
a v časti vety za bodkočiarkou je potrebné slovo „úrad“ nahradiť slovami „stavebný
úrad“.
K bodu 4
- Tento novelizačný bod je potrebné upraviť takto:
„4. V § 121 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto
slová: „ak osobitné predpisy10mb) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10mb znie:
„10mb) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.“.

V Bratislave 11. júna 2019
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