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

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 6678/2021, spis: UJD SR 2692-2021 

 

 

 

 

 

                                                                             Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   č .   2  7  8  /  2  0  2  1  

 

o  z a s t a v e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

 

 

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

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 30 ods. 1 písm. b) 

správneho poriadku 

 

 

z a s t a v u j e  

 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 

821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 

Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu:  

Sa 2904/B,   

 

správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmien podľa § 2 

písm. w) atómového zákona, vykonaných v prevádzkovom predpise 2-TP/1003: 

„Neutrónovo-fyzikálne charakteristiky AZ 22. kampaň 2. bloku EMO, 1471 MW“. 
 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 28.07.2021 zn. SE/2021/025976/PJ začal dňom 

28.07.2021  správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmien podľa § 2 

písm. w) atómového zákona, vykonaných v prevádzkovom predpise 2-TP/1003: „Neutrónovo-

fyzikálne charakteristiky AZ 22. kampaň 2. bloku EMO, 1471 MW“.  

 

 

Následne ste listom zo 06.09.2021 zn. SE/2021/030471/Ga v zmysle § 30 ods. 1 písm. 

b) vzali svoje podanie späť a požiadali ste o zastavenie správneho konania. 
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Úrad zobral Vašu žiadosť na vedomie a podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku 

konanie zastavuje. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie 
 

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

na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní 

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

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

Trnava  22.09.2021 

 

 

 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí 

sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy 

na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR 

na www.ujd.gov.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. 

 

Dátum vyvesenia: 

 

Odtlačok pečiatky podpis: 

 

Dátum doručenia: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

Dátum zvesenia: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 


