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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“) 

Podľa § 8 ods. 10 atómového zákona ÚJD SR doručuje všetky rozhodnutia, výzvy, 

upovedomenia, predvolania alebo inú písomnosť účastníkom konania verejnou vyhláškou.  

Poučenie pre účastníkov konania: ÚJD SR 15. dňom zverejnenia písomnosti na webovom 

sídle ÚJD SR, na Úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET portálu www.slovensko.sk považuje 

písomnosť za doručenú podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku.  

Číslo správneho konania: 48-2021 

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

Bratislava, IČO 35 829 052 Obchodný register 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 2904/B, 

závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

Začatie konania Žiadosť SE/2020/063994/21.12.2020, doručená na úrad 

23.12.2020 

Predmet konania Kolaudačné konanie na stavbu: SO 806/1-05 Ochranná 

bariéra – 3. blok 

Priebeh konania 15.01.2021 Oznámenie o začatí  kolaudačného konania a 

pozvanie na ústne rokovanie č.  317/2021 z  

26.01.2021 Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou  

29.01.2021 Konanie prerušené rozhodnutím č. 25/2021  

7.4.2021 – zverejnenie návrhu rozhodnutia č. 117/2021. UJD 

SR zverejnením návrhu rozhodnutia dáva účastníkom 

konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 

podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a to v termíne do 7 

kalendárnych dní, t. j. do 14.4.2021. 

20.4.2021 –  ÚJD SR v príslušnom SpK vydal rozhodnutie 

č. 117/2021 dňa 15.04.2021. Na základe zverejnených 

informácií k správnemu konaniu je doručenie rozhodnutia 

účastníkom konania podľa § 8 ods. 10 atómového zákona 

zabezpečené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 

správneho poriadku. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 

15 dní do 04.05.2021. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

05.05.2021 – UJD SR v príslušnom SpK po doručení 

rozhodnutia účastníkom konania verejnou vyhláškou 

zverejnil rozhodnutie č. 117/2021 z dňa 15.04.2021. Na 

základe poučenia z rozhodnutia 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 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. Dňom doručenia pre určenie lehoty je 

04.05.2021.  

26.5.2021 –  Ukončenie správneho konania UJD SR 

48-2021 po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia dňa 21.5.2021 
 

Dotknuté správne orgány Obec Nový Tekov, starosta obce, 935 33  Nový Tekov 



Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, ČA 55, 935 32  

Kalná nad Hronom 

MV SR - P HaZZ SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

OÚ Levice, ŽP – OH, Dopravná 14, 934 03  Levice 

OÚ Levice, ŽP – ŠVS, Dopravná 14, 934 03  Levice 

IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra 

MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

Miesto, kde je rozhodnutie vydané v 

povoľovacom konaní k nahliadnutiu 

verejnosti 

Rozhodnutie je zverejnené spolu s týmto formulárom. 

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 ÚJD SR vydal dňa 15.4.2021 rozhodnutie č. 117/2021 na 

užívanie stavby.  

Konanie je ukončené nadobudnutím právoplatnosti 

rozhodnutia 21.5.2021 

Informácia o dátume nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia 

21.5.2021 

Údaje o sprístupnení právoplatného 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní a záverečné stanovisko na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané 

Záverečné stanovisko MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp –  

SO 806/1-05 „Ochranné bariéry – 3. blok“ z 28.04.2010 

 


