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ROZHODNUTIE č. 57/2023   

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  

Popis konania / Účastníci konania 

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. b) správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 8 zákona č. 541/2004 Z. 

z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Výrok 

zastavuje 

 

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 3. a 4. blok, 935 39 

Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,   

 

správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre hlavné poistné a 

odľahčovací ventil systému kompenzácie objemu Sempell v rozsahu 3JEF10AA037,038,042,043, 

čiastkového prevádzkového súboru systém kompenzácie objemu, bezpečnostnej triedy I pre 3. blok JE 

Mochovce. 

 

  

Odôvodnenie 

 

 Úrad na základe Vašej žiadosti z 20.12.2022 zn. SE/2022/043713 začal dňom 22.12.2022 

správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre hlavné poistné a 

odľahčovací ventil systému kompenzácie objemu Sempell v rozsahu žiadosti. 
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Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že držiteľ povolenia nepredložil všetku 

relevantnú dokumentáciu potrebnú pre vydanie kladného rozhodnutia a vyzval ho na doplnenie 

podania. 

Dňa 10.02.2023 úrad prijal Vašu žiadosť zn. SE/00082/002245/2023 z 08.02.2023, ktorou v zmysle § 

30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 o správnom konaní beriete svoj návrh na začatie správneho 

konania vo veci predmetnej späť. 

 

Dôvodom späť vzatia predloženej dokumentácie a žiadosti vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu 

pre etapu montáže pre hlavné poistné a odľahčovací ventil systému kompenzácie objemu Sempell zn. 

SE/2022/043713  je neúplnosť predloženej dokumentácie (chýba nadradený plán kvality a požadovaná 

montážna dokumentácia – technologický postup montáže, dokumentácia k predpokladanému zváraniu, 

ako aj revidovaný plán kontrol a skúšok). 

 

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

rozhodnutia. 

  

  

Poučenie 

 

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu o zastavení správneho konania nemožno podať rozklad. 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 

  

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách 

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

 

 

 

 

  


