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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava 
 

 

Číslo: 2688/2021, spis č. UJD SR 1686-2021 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské nivy 47  

821 09 Bratislava 2  

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 2 9 / 2 0 2 1 
 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny 

orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť 

Slovenských elektrární, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 

35 829 052, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, číslo: 2904/B (ďalej 

len „stavebník“) a podľa § 83 stavebného zákona  

 

m e n í 

 

rozhodnutie úradu č. 178/2020 z 10.06.2020, ktorým bolo povolené uskutočnenie  stavby: IPR 

M 19051 „Elektrokotol EMO“ do 28.3.2021, v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod 

Atómové elektrárne Mochovce v bode 5. tak, že :  

 pôvodný text: 

Stavba bude dokončená v lehote do 28.3.2021. 

 

sa nahrádza textom: 

Stavba bude dokončená v lehote do 30.11.2021. 

 

Ostatné náležitosti rozhodnutia úradu č. 178/2020 z 10.06.2020 zostávajú nezmenené. 

 

Odôvodnenie  

 

Na základe žiadosti stavebníka č. SE/2021/010960/Ga z 25.3.2021 začal úrad dňom 

29.3.2021 správne konanie na zmenu stavebného povolenia podľa § 68 stavebného zákona, 

ktorá spočíva v zmene lehoty dokončenia stavby IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ v areáli 

Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce. Na stavbu bolo vydané 
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stavebné povolenie rozhodnutím úradu č. 178/2020 z 10.6.2020 a rozhodnutie na predčasné 

užívanie stavby pre zariadenie napájané z 2. bloku č. 353/2020 z 22.12.2020.  

 Dôvodom žiadosti o predĺženie termínu je skutočnosť, že realizácia projektu 

vzhľadom na presne dané termíny odstavenia jadrových blokov musela byť rozdelená 

do viacerých etáp. Komplexne bola ukončená realizácia stavebných a technologických 

konštrukcií, postačujúca pre predčasné užívanie zariadenia s výnimkou podmienok užívania, 

ktoré dodávateľ priebežne naplňuje. Avšak, nie sú komplexne splnené, hlavne v projekčnej 

činnosti dokumentácie skutočného vyhotovenia. Obdobne nie sú skompletizované 

do finálneho stavu niektoré prepojovacie a pomocné konštrukcie.  

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a listom č. 2416/2021 z 7.4.2021 oznámil 

začatie konania na zmenu rozhodnutia, týkajúcu sa predĺženia termínu dokončenia stavby 

účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že ak v určenej lehote 

neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že s predmetnou zmenou z hľadiska nimi 

sledovaných záujmov súhlasia.  

Na úrad neboli doručené žiadne námietky a pretože predpoklady, za ktorých bolo 

stavebné povolenie a povolenie na predčasné užívanie stavby vydané zostali nezmenené 

a stanoviská dotknutých orgánov zostávajú v platnosti, úrad žiadosti na zmenu termínu 

predčasného užívania stavby vyhovel. 

Správny poplatok vo výške 10 € (slovom desať eur) bol stanovený podľa sadzobníka 

správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60a písm. i) zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Poučenie 
 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať 

rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 

15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

V Trnave dňa 15.4.2021   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
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Toto rozhodnutie 129/2021 (1686-2021) má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 

ods. 3 správneho poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade 

ÚJD SR zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD 

SR (www.ujd.gov.sk) v sekcii „Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

(CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty 

sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty 

pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 

pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí 

doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, 

ktorým nastala fikcia doručenia.  

 

Vyvesené dňa ...............................    Zvesené dňa .................................  

 

Odtlačok pečiatky, podpis ..........................   Odtlačok pečiatky, podpis ....................... 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2  

2. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, 935 32  Kalná nad Hronom  

3. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01  Nitra 

4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

5. OÚ Nitra, odb. SŽP-ŠSVaVZŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

6. ObÚ Levice, odb. SŽP – OH, Rozmarínová 4, 934 03 Levice 

7. ObÚ Levice, odb. SŽP – OO, Rozmarínová 4, 934 03 Levice 

8. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 1   

 


