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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: 1119/2021 
 
 
 
 
 

Slovenské elektrárneĽ a. s. 
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  

 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  č.  3 2/ 2 0 2 1 
 
 
 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ( alej len „úrad“)Ľ ako príslušný správny 
orgán pod a § 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 pod a § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovĽ posúdil žiadosť 
Slovenských elektrárníĽ a. s.Ľ so sídlom Mlynské nivy 47Ľ 821 09 Bratislava 2Ľ IČO: 
35 829 052Ľ Obchodný register Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SaĽ číslo: 2904/B ( alej 
len „stavebník“) a pod a § 68 stavebného zákona  

 
m e n í 

 
rozhodnutie úradu č. 136/2020 z 1.4.2020Ľ ktorým bola povolená zmena dokončenej 

stavby : IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného 
výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia „SO 
806/1-02 Priečna etažérka 2.bloku“Ľ v areáli: Atómové elektrárne MochovceĽ lokalita EMO 1. 
a 2. blok, v bode 4. takĽ že 

  
pôvodný text: 
5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2020. 
 
sa nahrádza textom: 
5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.10.2022. 
 
Ostatné náležitosti rozhodnutia úradu č. 136/2020 zostávajú nezmenené. 
 

Odôvodnenie  
 
Na základe žiadosti stavebníka č. SE/2020/063990/Ga z 22.12.2020 začal úrad dňom 

4.1.2021 správne konanie o zmene pod a § 68 stavebného zákonaĽ ktorá spočíva v zmene 
lehoty povolenia zmeny dokončenej stavby IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru 
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stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE EMO 1Ľ2 na novú hodnotu 
seizmického zaťaženia „SO 806/1-02 Priečna etažérka 2.bloku“ v areáli Atómové elektrárne 
Mochovce.  

 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím úradu č. 136/2020 z 1.4.2020.  
 
Dôvodom žiadosti o posun termínu je obstarávací proces a dopady odstávok blokov 

počas, ktorých budú prebiehať realizačné práce. Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný 
a listom č. 244/2021 z 13.1.2021 oznámil začatie konania na zmenu rozhodnutia o zmene 
podmienky č. 4. stavebného povolenia účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň 
ich upozornilĽ že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanoviskoĽ má sa za toĽ že 
s predmetnou zmenou z h adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

 
Na úrad neboli doručené žiadne námietky a pretože predpokladyĽ za ktorých bolo 

stavebné povolenie vydané zostali nezmenené a stanoviská dotknutých orgánov zostávajú 
v platnostiĽ úrad žiadosti o zmene lehoty vyhovel. 
 

Správny poplatok vo výške 10,-€ (slovom desať eur) bol stanovený pod a sadzobníka 
správnych poplatkov V. časť Stavebná správaĽ pol. č. 60a písm. i) zákona NR SR č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým 
prevodom.  

 
 

Poučenie 
 
 

Pod a § 61 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať 
rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republikyĽ Okružná 5Ľ 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 preskúmate né 
správnym súdom pod a ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
 
 
 

V Trnave dňa 16.2.2021   
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Uhrík 
generálny riadite  sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
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Na vedomie: 
1.Obec Kalná nad HronomĽ starosta obceĽ Červenej Armády 55Ľ 935 32  Kalná nad Hronom  
2.Obec Nový Tekov (Marušová)Ľ starosta obceĽ 935 33  Nový Tekov  
3.Obec Starý TekovĽ Tekovská 1Ľ 935 26 Starý Tekov  
4.Obec Ve ký urĽ Hlavná 80Ľ 935 34 Ve ký ur  
5.Mestský úrad Tlmače (Lipník)Ľ Nám. Odbojárov 10Ľ 935 21Ľ Tlmače  
6.Obec Malé KozmálovceĽ starosta obceĽ 935 21 Malé KozmálovceĽ popis. č. 1 
7.Obec ČifáreĽ starosta obceĽ 935 21  Čifáre  
8.Obec NemčiňanyĽ starosta obceĽ 951 81  NemčiňanyĽ popis. č. 128  
9.KR HaZZ v NitreĽ Dolnočermánska 64Ľ 949 01  Nitra 
10.Krajský úrad NitraĽ odbor OSŽP-ŠVSĽ Štefánikova trieda 69Ľ 949 01 Nitra 
11.TIĽ Trnavská cesta 56Ľ 821 01 Bratislava 
12.ÚVZ SRĽ Trnavská cesta 52Ľ P.O.BOX 45Ľ 826 45  Bratislava 
13.MŽP SRĽ SEHaOHĽ Nám. . Štúra 1Ľ 812 35  Bratislava 
14.Inšpektorát práce NitraĽ Jelenecká 49Ľ 950 38 Nitra 
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