PREDKLADACIA SPRÁVA
Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ostatný ústredný orgán štátnej správy pre oblasť
jadrového dozoru predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky 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).
Predkladaný návrh atómového zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe úradu
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. Činnosti, ktoré sú predmetom
dozoru úradu sa dotýkajú ochrany životného prostredia a teda vyvolávajú zvýšený záujem
verejnosti, čo sa môže prejaviť na zvýšenom počte účastníkov konania z radov verejnosti, na čo
navrhovaná právna úprava reaguje.
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 úradu 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. Navrhovaná úprava rešpektuje medzinárodné
záväzky Slovenskej republiky týkajúce sa prístupu k informáciám týkajúcim sa životného
prostredia.
Úrad 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 vedených
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.
Predkladaný 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
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týkajúcich sa veľkého počtu osôb a Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy
č. CM/Rec(2007)7 o dobrej verejnej správe.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské
prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na
rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je 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.
Záver
K materiálu bolo vznesených 12 zásadných pripomienok (1x AZZZ, 3x MŽP SR a 8 RÚZ) a 8
obyčajných pripomienok (MF SR, ÚPV SR, MDaV SR). 16 subjektov nemalo žiadne pripomienky
(ÚVO, ÚGKKSR, ÚNMS SR, MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, MH SR, MPRV SR, NBS, MV SR, GP
SR, MO SR, ÚPPVII, PMÚ SR, MZ SR, MZVEZ SR, ŠÚ SR). Vzhľadom na to, že ide
o poslanecký návrh zákona nie je možné pripomienky zapracovať. Pripomienky taktiež nie je
možné elektronicky vyhodnotiť nakoľko prebieha generálna úprava Slov-Lexu.
Úrad akceptuje navrhované zosúladenie právnej úpravy s rozhodovacou praxou v správnom konaní
a z uvedených dôvodov súhlasí s legislatívnym riešením navrhovaným v predmetnom návrhu
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
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