
 

Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní 

a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného  

záujmu, vedených 

 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky 

 
Číslo správneho konania: 1109/2021 

Účastník konania Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 

Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sa, Vložka č: 2904/B  
Začatie konania Dňa 08. 01. 2021 bol Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky (ÚJD SR) listom č. SE/2021/000272/Mp zo dňa 

04. 01. 2021 doručený rozklad účastníka konania 

zaregistrovaný pod č. 145/2021 proti rozhodnutiu ÚJD SR 

č. 349/2020 zo dňa 17. 12. 2020, ktorým bola uložená 

pokuta z dôvodu porušenia § 10 ods. 1 písm. c) a písm. e) 

zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. ÚJD SR listom č. 

471/2021 zo dňa 25. 01. 2021 zaslal účastníkovi konania 

upovedomenie o predložení spisového materiálu 

druhostupňovému orgánu podľa § 61 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov.  
Predmet konania Rozklad proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 349/2020 zo dňa 17. 

12. 2020 o uložení pokuty podľa § 34 ods. 3 zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.   
Priebeh konania Účastníkovi konania bolo zaslané upovedomenie 

o predložení spisového materiálu druhostupňovému orgánu 

ÚJD SR v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov listom č. 471/2021 zo dňa 25. 01. 2021.  

Druhostupňový orgán zaslal účastníkovi konania listom č. 

666/2021 zo dňa 01. 02. 2021 predkladaciu správu 

obsahujúcu stanovisko prvostupňového orgánu k podanému 

rozkladu za účelom umožnenia účastníkovi konania 

vyjadriť sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia podľa § 

33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyzval 

ho na doručenie vyjadrenia v lehote do 09. 02. 2021. 

Účastník konania zaslal listom č. SE/2021/005444/PJ zo 

dňa 09. 02. 2021 svoje vyjadrenie k predkladacej správe 

prvostupňového orgánu. 

Dňa 12. 02. 2021 sa uskutočnilo (online) zasadnutie 

rozkladovej komisie predsedníčky ÚJD SR ustanovenej 



 

v súlade s § 61 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Rozkladová komisia preskúmala podaný rozklad a spisový 

materiál k prvostupňovému konaniu a na základe 

prerokovania spisového materiálu v kontexte vecných 

a právnych skutočností prijala na základe hlasovania 

odporúčanie pre predsedníčku ÚJD SR. Rozkladová 

komisia prijala odporúčanie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov zamietnuť rozklad účastníka konania 

a potvrdiť rozhodnutie ÚJD SR č. 349/2020 zo dňa 17. 12. 

2020. Predsedníčka ÚJD SR sa stotožnila s odporúčaním 

rozkladovej komisie a následne bolo vydané rozhodnutie č. 

51/2021 P, v ktorom bol podaný rozklad zamietnutý 

a rozhodnutie č. 349/2020 zo dňa 17. 12. 2020 potvrdené. 

Rozhodnutie č. 51/2021 P zo dňa 16. 02. 2021 nadobudlo 

právoplatnosť dňa 19. 02. 2021.  
Dotknuté správne orgány - 
Miesto, kde je rozhodnutie vydané 

v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

- 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

- 

Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to 

možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov 

navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny 

- 

Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 
- 

Skončenie konania - 
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

- 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na webovom 

sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak 

bolo k stavbe vydané 

- 

 


