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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 (ďalej len „ÚJD SR“) 

 
Číslo správneho konania: UJD SR 1149-2021  

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 (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové 

zariadenie JE EMO 1,2 
Začatie konania  Žiadosť o  súhlas s realizáciou projektu IPR EMO 41300 

– Zmeny projektu RRCS pre 1. blok EMO v roku 2021. 
Predmet konania Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - 

Žiadosť o  súhlas s realizáciou projektu IPR EMO 41300 – 

Zmeny projektu RRCS pre 1. blok EMO v roku 2021 
Priebeh konania Dňa 28. 1. 2021 - Úrad začal konanie.  

Dňa 01. 02. 2021 – úrad posudzoval dokumentáciu 

predloženú v žiadosti  

Dňa 08. 02. 2021 - Úrad informoval žiadateľa e-mailom zo 

dňa 18. 01. 2021, aby opravil žiadosť, lebo zmeny 

v rozsahu projektu IPR EMO 20400 nemajú vplyv na 

plány kvality vybraných zariadení. Podľa projektovej 

dokumentácie sú dotknuté zmenami len vybrané 

zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len 

„BT“) 4 podľa vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení 

vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. Pre tieto zariadenia bol 

na úrad predložený dokument 201802603-5-0-0-AP-1-0 

Analýza vplyvu, ktorý je súčasťou projektovej 

dokumentácie IPR EMO 20400. 

Dňa 02. 03. 2021 - Úrad prijal dňa 2. 3. 2021 záväzné 

stanovisko MŽP SR č. 2386/2021/zg/11460/2021 zo dňa 

25. 2. 2021. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 

3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o 

posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko, podľa ktorého je 

možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho 

konania k predmetnej zmene je z koncepčného hľadiska v 

súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným 

stanoviskom MŽP SR č.: 6231/2007–3.4/hp zo dňa 

21. 12. 2007, s rozhodnutiami, resp. vyjadreniami 

vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich 



podmienkami. V odôvodnení záväzného stanoviska MŽP 

SR č. č. 2386/2021/zg/11460/2021 sa uvádza že predmetná 

zmena nemá vplyv na predmet navrhovanej činnosti, 

nepredstavuje iný zásah do prírodného prostredia alebo 

do krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne aspekty 

lokality. V rámci posúdenia predmetnej zmeny v zmysle § 

38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov neboli zistené také 

skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na opätovné posúdenie 

predmetnej stavby podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona o 

posudzovaní vplyvov. 

Dňa 10. 3. 2021 – ÚJD SR vydal rozhodnutie ÚJD SR č. 

85/2021 a 29. 3.2021 bolo rozhodnutie správoplatnené. 

Dňa 29. 03. 2021 – Ukončenie správneho konania po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 

85/2021 dňa 29. 03. 2021. 
Dotknuté správne orgány MŽP  
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 29. 3. 2021 bolo správne konanie ukončené.  
Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

29. 3. 2021 bolo rozhodnutie ÚJD SR č. 85/2021 

právoplatné. 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané 

 

 

--- 

Vysvetlivky: 

SpK – Správne konanie 

 


