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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: 6787/2021, spis ÚJD SR 2727-2021 

 

 

 

 

 

                                                                             Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   č .   2  8  4  /  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, podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, resp. podľa 

zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

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 Mochovce, závod, 935 39 

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

Sa 2904/B,   

 

správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa 

povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení  

1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality 

„SO 800/1-01 Reaktorovňa I. HVB, Seizmické dozodolnenie EMO12“, č. Y23, Dodatok  

č. 00, rev. 00  

a 

správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení – 

Hermetická oblicovka, 1. a 2. blok JE EMO. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 29.07.2021 zn. SE/2021/026526/Ga začal dňom 

02.08.2021 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality 

držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 

obsiahnutých v pláne kvality vybraných zariadení pre hermetickú oblicovku 1. a 2. bloku JE 

EMO a správne konanie vo veci schválenia súvisiacich požiadaviek na kvalitu 1. a 2. bloku JE 

EMO. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje 

podanie doplniť a opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím  

č. 248/2021 dňa 05.08.2021. 

 

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2021/029603/PJ, ktorý bol 

zaregistrovaný pod číslom 6142/2021 dňa 26.08.2021 (obnovenie správneho konania).  

 

Keďže doplnenie podania neobsahuje v dostatočnej miere náležitosti žiadané 

rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 248/2021 a to najmä podmienky č. 3 a 4 „ Keďže 

uvedenými činnosťami nastane zmena vybraných zariadení je potrebné predložiť na úrad 

projektovú zmenu a doplniť žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu príslušnej projektovej 

zmeny“, úrad podľa § 30 ods.1 písm. d) 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. 9. 2021 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, komponentov  

a stavebných konštrukcií 

 

v zastúpení 

        Ing. Eva Ondrigová 
inšpektorka jadrovej bezpečnosti 


