Zápisnica č. 05/13
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 21.05.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 04/13 z 25.04.2013
Kontrola plnenia úloh
Návrh rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018
(v zmysle listu MF SR zn. MF/014402/2013-431 z 26.04.2013)
5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľa
VUJE, a. s. (Žiadosti č. 1/A/VUJE/2014 a 2/A/VUJE/2014)
6. Informácia o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE
7. Rôzne

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a predniesol návrh
programu rokovania v súlade s pozvánkou.
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 04/13 z 25.04.2013.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/12 z 25.04.2013
b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/13 na internetovej stránke NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Šovčík.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
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K bodu 4:
Ing. Šovčík predložil RS NJF Návrh rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až
2018 (v zmysle listu MF SR zn. MF/014402/2013-431 z 26.04.2013). Po rozsiahlej diskusii
RS NJF o Návrhu rozpočtu NJF hlasovala.
Rada správcov:
Neschvaľuje - Návrh rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018
(v zmysle listu MF SR zn. MF/014402/2013-431 z 26.04.2013)
Hlasovanie: za 3, zdržal sa 2, proti 1

K bodu 5:
Ing. Šovčík v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z. predložil RS NJF žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľa VUJE, a. s. (Žiadosti
č. 1/A/VUJE/2014 a 2/A/VUJE/2014). Žiadosti boli stiahnuté z rokovania z dôvodu,
že k dnešnému dňu nie je schválený rozpočet NJF na rok 2014.

K bodu 6:
Ing. Šovčík informoval RS NJF o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie
ZČMVJE v SR.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie
ZČMVJE v SR
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:
7.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o stave schvaľovania v NR SR 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 ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon
o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o stave schvaľovania zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. (zákon
o jadrovom fonde)
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
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7.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o prvom stretnutí pracovnej skupiny na vypracovanie
návrhu zásadnej novely zákona č. 238/2006 Z. z., ktoré sa uskutočnilo dňa16.05.2013.
Prípadné návrhy na doplnenie námetov, vrátane zdôvodnenia, je možné predkladať
elektronicky do 31.05.2013.
Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 14.06.2013 o 8°° hod. v sídle NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o stretnutí pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu
zásadnej novely zákona č. 238/2006 Z. z.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.3. Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval prítomných o konaní konferencie ECED
(East and Central European Decommissioning) v dňoch 18. - 20. júna 2013 v Trnave.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o konaní konferencie ECED

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 20.06.2013 v mieste konania konferencie ECED.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn
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