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§ 31 
  
Zmena, zrušenie a zánik povolenia 

(1) 
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany každú 
zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo povolenie na vykonávanie 
činnosti vedúcej k ožiareniu alebo na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska 
radiačnej ochrany vydané, a to do 15 dní odo dňa, keď k tejto zmene došlo. 
(2) 
Za zmenu podmienok a skutočností podľa odseku 1 sa považuje zmena 
a) 
odborného zástupcu alebo zmena odborného garanta, 
b) 
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo 
obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 
c) 
miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, 
d) 
povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu 
alebo inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia, 
e) 
typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického 
zariadenia pracoviska, 
f) 
spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany. 
(3) 
Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o 
zmenu povolenia, ak oznámil zmenu podmienok a skutočností podľa odseku 2 písm. 
a) až d); ak oznámil zmenu podmienok a skutočností podľa odseku 2 písm. e) a f), je 
povinný požiadať o zmenu povolenia len vtedy, ak je zmena dôležitá z hľadiska 
radiačnej ochrany. 
(4) 
Príslušný orgán radiačnej ochrany povolenie zruší, ak držiteľ povolenia 
a) 
požiada o zrušenie povolenia, 
b) 
prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytovať službu dôležitú z 
hľadiska radiačnej ochrany, 
c) 
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané, 
d) 
nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie 
zistených nedostatkov, 
e) 
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne 
predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou vedúcou k ožiareniu alebo 
poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany. 



(5) 
Povolenie zaniká 
a) 
smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia, alebo jej vyhlásením za mŕtvu, 
b) 
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie vydané, 
c) 
rozhodnutím úradu alebo príslušného regionálneho úradu o zrušení povolenia. 
 


