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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 21. 06. 2019  

 

Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola, Ing. 

Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj 

Václav, PhD. 

Prizvaní:  Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 6/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa  30. 05. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za máj 2019 

5. Cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a.s. na rok 2019 

6. Prerokovanie podkladov k úvodnému pracovnému stretnutiu k aktualizácii 

vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

7. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Rokovanie Rady správcov (RS) NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že 

zasadnutie RS je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade 

s pozvánkou. RS NJF prijala   

 

uznesenie č. 71/06/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 06/2019 z 30. 05. 2019 a prijala 

 

uznesenie č. 72/06/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 06/2019 z 30. 05. 2019 a jej zverejnenie na 

internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 3: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol  

Ing. Neštický. RS prijala 

 

uznesenie č. 73/06/2019 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 4: 

Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 

mesiac máj 2019 a zároveň informoval o „súhrnnej“ správe o výsledku administratívnej 

finančnej kontroly NJF za rok 2019 na základe žiadostí JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných 

prostriedkov. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 74/06/2019 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly 

NJF za mesiac máj 2019. 

  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval o cenových kalkuláciách (CK) vlastných výkonov JAVYS, a. s. 

predložených spolu s komentárom, zdôvodnení rozdielov voči roku 2018 a metodike alokácií 

a výsledku posúdenia týchto dokumentov v NJF, ktorým bolo vznesenie požiadavky na 

doplňujúce informácie a vysvetlenia. JAVYS, a. s. predložil tieto doplňujúce informácie 

a poskytol vysvetlenia na pracovnom stretnutí dňa 19. 06. 2019 a doplnené/upravené CK 

i komentár boli zaslané na NJF e-mailom 20. 06. 2019 a budú preposlané členom RS ako 

podklad pre vyjadrenie stanoviska RS. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 75/06/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie informáciu o priebehu posudzovania CK. 

Ukladá pripraviť pre RS NJF návrh listu na JAVYS, a. s. s požiadavkou o vysvetlenie pre 

začlenenie objektu 809 (bitumenácia KRAO) do CK „Správa objektov a zariadení JE A1“  

v súlade s vyhláškou MH SR č. 31/2019 Z. z., resp. o posúdenie možností prepracovania 

uvedenej CK vzhľadom na aktuálny stav objektu 809 a začlenenie niektorých jeho miestností 

do realizácie investičného projektu v zmysle rozhodnutia ÚJD SR číslo 176/2019 ako aj 

prehodnotenie tých CK, ktorých skladby nákladov neobsahujú oprávnené náklady, resp. 

náklady sú zahrnuté v iných CK, v súlade so znením vyhlášky č. 31/2019 Z. z. 

 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 28. 06. 2019 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický prezentoval obsah prezentácie pripravenej k úvodnému pracovnému stretnutiu 

k aktualizácii vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

obsahujúcej tiež návrh postupu, časový harmonogram i návrh zostavenia pracovných skupín. 

RS NJF prerokovala prípravu úvodného stretnutia a návrh postupu a prijala 

 

uznesenie č. 76/06/2019 
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Rada správcov NJF berie na vedomie návrh pre priebeh úvodného pracovného stretnutiu 

k aktualizácii vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 7: 

7.1 Ing. Neštický informoval o postupe výberu zhotoviteľa na redizajn webstránky 

a predložil návrh zmluvy s vybraným zhotoviteľom ( WAI, s. r. o., Piešťany). RS NJF 

prerokovala návrh zmluvy a prijala 

 

uznesenie č. 77/06/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa na 

redizajn webstránky. 

Schvaľuje návrh zmluvy s vybraným zhotoviteľom. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.2   Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 2. štvrťrok 2019 a návrh odmien 

pre zamestnancov NJF za 2. štvrťrok 2019. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 78/06/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie návrh odmien za 2. štvrťrok 2019 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 

Schvaľuje vyplatenie odmeny za 2. štvrťrok 2019 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške.  

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.3 Ing. Neštický informoval o obsahu podkladov od spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. 

s. zaslaných v rámci posudzovania oprávnenosti reklamácie tejto spoločnosti voči 

odvodom do NJF uhradeným v období 2011 až 2018. Informácia bola doplnená 

vyjadrením hlavného kontrolóra NJF o doterajšej analýze poskytnutých podkladov. Na 

základe posúdenia podkladov by sa malo uskutočniť pracovné stretnutie dotknutých 

organizácií, ktoré zvolá MH SR.  

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 18. 07. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF. 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Kövér                                                                          Schválil: Ing. Éhn 


