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143
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie
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 neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie 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 zákona è. 528/2006 Z. z.,
zákona è. 94/2007 Z. z. a zákona è. 408/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Jadrový fond sústreïuje a spravuje finanèné
prostriedky pod¾a § 7 ods. 1 urèené na závereènú èas
jadrovej energetiky, na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie
je známy1a) a na závereènú èas nakladania s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi1b), ktoré v dostatoènom mnostve a transparentným a nediskriminaèným
spôsobom poskytuje osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na
úhradu oprávnených nákladov vynaloených na úèely
pod¾a § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi
z medzinárodnej dohody2)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) § 45 ods. 2 písm. l) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha è. 4 k zákonu è. 355/2007 Z. z.
1b
) § 2 písm. d) zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona è. 355/2007 Z. z..

2. V § 3 ods. 2 písm. c) treom bode sa slová roèné
a päroèné nahrádzajú slovami roèné, strednodobé
a dlhodobé.
3. V § 7 ods. 1 písm. g), § 8 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1
písm. d) sa odkaz 18 nahrádza odkazom 1a a poznámka
pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
4. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) poplatky od iadate¾ov o vydanie povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym iarièom pod¾a osobitného predpisu19a) predstavujúce finanènú zábezpeku vo výke ustanovenej
osobitným predpisom19b),
l) poplatky od iadate¾ov o vydanie povolenia na èin-

nosti vedúce k oiareniu s uzavretým rádioaktívnym
iarièom pod¾a osobitného predpisu19c) s èasom polpremeny vyím ako 60 dní a aktivitou vyou ako
úroveò aktivity prísluného rádionuklidu ustanovenej osobitným predpisom19d) vo výke ustanovenej
pod¾a odseku 8 predstavujúce finanènú zábezpeku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19d znejú:

19a) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 348/2006 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly
vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov.
19b
) § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 348/2006 Z. z.
19c
) § 45 ods. 3 písm. f) zákona è. 355/2007 Z. z.
19d
) Príloha è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením..

5. § 7 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a odseku 1
písm. k), je povinný na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zloi sumu vo výke úplných
nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloenie a uloením nepouívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho iarièa
ako rádioaktívneho odpadu urèenej oprávnenou organizáciou pod¾a osobitného predpisu19e), ktorá zároveò
spåòa podmienky pod¾a § 10 ods. 1 (ïalej len oprávnená organizácia). Oprávnená organizácia o výke urèenej sumy informuje jadrový fond.
(9) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a odseku 1
písm. l), je povinný na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zloi sumu vo výke nadobúdacej ceny uzavretého rádioaktívneho iarièa, ak
oprávnená organizácia nerozhodne inak.
(10) Zloená suma sa iadate¾ovi, ktorý platí poplatky
pod¾a odseku 1 písm. k) a l) vráti, ak odovzdá rádioaktívny iariè inému drite¾ovi povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi iarièmi, vráti ho dodávate¾ovi rádioaktívneho iarièa alebo výrobcovi rádioaktívneho iarièa, èo
preukáe jadrovému fondu písomným potvrdením preberajúcej organizácie; to neplatí, ak rádioaktívny iariè
vymení za rovnaký nový rádioaktívny iariè. Rovnako na
tento podúèet zloí sumu urèenú oprávnenou organizáciou iadate¾ o vydanie povolenia pod¾a prvej vety, ktorý
poiada oprávnenú organizáciu o prevzatie intitucionálneho rádioaktívneho odpadu iného ako toho, za ktorý u bola na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8
ods. 1 písm. i) zloená finanèná zábezpeka..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 19e znie:

19e) § 2 písm. i) nariadenia
è. 348/2006 Z. z..

vlády

Slovenskej

republiky

6. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) podúèet na úhradu výdavkov urèených na závereènú èas nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom..
7. V § 8 ods. 3 sa slová odseku 1 písm. a) a g) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a g) a i).
8. V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová odseku 1 písm. d)
a g) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. d), g) a i).
9. V § 9 ods. 1 sa za slovom energetiky, vkladajú slová so závereènou èasou nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých
pôvodca nie je známy1a) .
10. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) závereènú èas nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na èinnosti s tým súvisiace
od podpísania dokladu o prevzatí intitucionálneho
rádioaktívneho odpadu oprávnenou organizáciou,
do výky zloeného príspevku na finanènú zábezpeku pod¾a § 7 ods. 1 písm. k) a l). Oprávnená organizácia predloí jadrovému fondu doklad o prevzatí intitucionálneho rádioaktívneho odpadu..
11. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) na závereènú èas nakladania s intitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi, na ktoré nebola pred odovzdaním oprávnenej organizácii iadate¾om, ktorý
platí poplatky pod¾a § 7 ods. 8 a 9 zloená finanèná
zábezpeka na podúèet jadrového fondu uvedený v
§ 8 ods. 1 písm. i)..
12. § 10 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) iadate¾ o poskytnutie finanèných prostriedkov
z jadrového fondu je oprávnený, ak realizácia èinností
a projektov súvisiacich so závereènou èasou jadrovej
energetiky presahuje obdobie jedného roka, poiada
o poskytnutie finanèných prostriedkov z jadrového fondu prostredníctvom jednej iadosti na celé obdobie
predpokladanej realizácie týchto èinností alebo projektu. Túto skutoènos je iadate¾ povinný zoh¾adni v iadosti pod¾a § 11..
13. V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o iados o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré
presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný
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pecifikova úèel, druh a poadovanú výku finanèných prostriedkov na jednotlivé roky,.
14. V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová ak ide o iados
o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so
závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný pecifikova predpokladané èinnosti pod¾a jednotlivých rokov,.
15. V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Ak ide o iados o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný oznámi jadrovému fondu akéko¾vek zmeny
týkajúce sa pecifikácie úèelu, druhu a poadovanej
výky finanèných prostriedkov na jednotlivé roky alebo
týkajúce sa pecifikácie predpokladaných èinností
pod¾a jednotlivých rokov, a to do 31. marca beného
roka..
16. § 13 sa dopåòa odsekmi 13 a 15, ktoré znejú:
(13) Finanèné prostriedky zloené na osobitnom
úète ministerstva zdravotníctva pod¾a osobitného
predpisu19b) prechádzajú 1. januárom 2012 na podúèet
jadrového fondu pod¾a § 8 ods. 1 písm. i); úèel zloenej
finanènej zábezpeky zostáva zachovaný.
(14) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a § 7 ods. 1
písm. k), ktorému bolo vydané povolenie na èinnosti vedúce k oiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym iarièom pod¾a osobitného predpisu19b) a ktorý nezloil finanènú zábezpeku pod¾a osobitného predpisu,19b) je
povinný od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 zaplati na podúèet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1
písm. i) sumu pod¾a § 7 ods. 8 urèenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepouívaného rádioaktívneho iarièa oprávnenej organizácii.
(15) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a § 7 ods. 1
písm. l), ktorému bolo vydané povolenie na èinnosti vedúce k oiareniu s uzavretým vysokoaktívnym iarièom
pod¾a osobitného predpisu,19c) je povinný od 1. januára
2012 do 31. decembra 2012 zaplati na podúèet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1 písm. i) sumu pod¾a § 7
ods. 9 urèenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepouívaného rádioaktívneho iarièa oprávnenej
organizácii..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2010 okrem
prvého bodu, tvrtého a jedenásteho bodu a estnásteho bodu v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

