ŽIADOSŤ
o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu
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Číslo žiadosti:
04/A/17/JAVYS - Dodatok č. 2.2 pre rok 2019
Podúčet a analytický účet jadrového fondu: Podúčet a) na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice,
analytický účet JE A1.
Obchodné meno a sídlo žiadateľa: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
IČO: 35 946 024
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4649/B
Názov a miesto činnosti: Nakladanie s RAO z vyraďovania JE A1
JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice
Preukázanie súladu so stratégiou: Činnosti uvedené v žiadosti sú v súlade s dokumentom „Vnútroštátny
program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, bod 2.1 „Vyraďovanie JE
A1“ a bod 3.2 „Koncepcie, plány a technické riešenia pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi“. Týmito
činnosťami nedôjde k nevyváženosti energetickej sústavy SR, ani k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného
prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.
Číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa §5 ods.3 písm. c) až h), j) a n) a §9 Zákona č.541/2004 Z.z.:
Rozhodnutia ÚJD SR č. 369/2016 z 12.08.2016 a č. 498/2010 z 23.12.2010
Výška celkových nákladov (v EUR ):

31 384 601 €

Výška požadovaných finančných prostriedkov z fondu ( v EUR ):

31 384 601 €

-

čerpané v roku 2017:
čerpané v roku 2018:
požadované na rok 2019:

10 756 325 €
9 826 402 €
10 801 874 €

Druh požadovaných finančných prostriedkov: Neinvestičné
Účel použitia požadovaných finančných prostriedkov z fondu: Finančné prostriedky jadrového fondu budú
použité podľa § 12 ods. 1 písm. a) až f) a h) a j) zákona o NJF na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou
a realizáciou činností súvisiacich so spracovaním a úpravou RAO z vyraďovania JE A1 na technologických
zariadeniach BSC, bitúmenačných linkách obj. 809, na linke VICHR, na čistiacej stanici odpadných vôd,
fragmentačnej a dekontaminačnej linke, na linke pre spracovanie káblov a filtrov, na technologických
zariadeniach FS KRAO Mochovce, na prepravu pevných a kvapalných RAO, na medziskladovanie pevných
a kvapalných RAO, na strihanie a dekontamináciu PS PDS, na nakladanie s RAO v horúcej komore.
Termín prípravy a realizácie činností:
Od: január 2017
Do: december 2019
Názov a sídlo dodávateľa : Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO:
Činnosť realizovaná zamestnancami JAVYS, a. s.
Spôsob zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov:
Akcia je hradená z prostriedkov NJF.
Spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu pri neoprávnenom alebo nehospodárnom
použití alebo zadržaní poskytnutých finančných prostriedkov jadrového fondu:
Z vlastných zdrojov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.
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