
 

Formulár o zverejnení SpK aktualizácia 03 zo dňa 13. 2. 2023 

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

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

o začatí, uskutočňovaní a o skončení správnych konaní vo veciach, ktoré 

sú predmetom záujmu verejnosti vedených 

 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) 

Číslo správneho konania: pôvodne (UJD SR 3889-2022), UJD SR 952-2023 

 

Účastník konania Slovenské elektrárne, a. s., 3. a 4. blok Elektrárne 

Mochovce, závod, 935 39 Mochovce. 

Začatie konania Žiadosť č. SE/2022/038955 z 16. 11. 2022 doručená 

ÚJD SR 21. 11. 2022 zaregistrovaná pod číslom 

8813/2022 v spise UJD SR 3889-2022.  

 

Predmet konania Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu pre etapu 

uvádzania do prevádzky a prevádzky pre dieselagregát, 

dochladzovač motorovej nafty, výfukový tlmič 

a tepelný výmenník pre spoločnú DGS daného DPS, 

bezpečnostnej triedy III pre 3. a 4. blok JE Mochovce 

v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 

541/2004 Z. z. 

 

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre 

etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre nádoby 

na stlačený vzduch, skriňu bezpečnostného SKR, 

prevádzkovú nádrž na motorovú naftu a pre expanznú 

nádrž na vodu pre spoločnú DGS daných DPS, 

bezpečnostnej triedy III pre 3. a 4. blok JE Mochovce 

v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR 

č. 541/2004 Z. z. 

 

Priebeh konania 21. 11. 2022 – doručenie žiadosti na ÚJD SR, začatie 

SpK 

24. 11. 2022 – prevzatie a štúdium zaslanej 

dokumentácie v rámci ÚJD SR 

25. 11. 2022 – upovedomenie žiadateľa o začatí SpK 

listom č. 9001/2022 

 

5. 1. 2023 – upovedomenie o návrhu rozhodnutia a 

výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia pre 

účastníkov SpK listom č. 68/2023 

 

18. 1. 2023 – ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 25/2023, 

ktorým schválil požiadavky na kvalitu a zmeny 

požiadaviek na kvalitu predmetných vybraných 

zariadení 

 

 



 

Dotknuté správne orgány  - 

Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

Správne konanie bude zverejnené na webovom s     sídle 

ÚJD SR na www.ujd.gov.sk na úradnej tabuli v sekcii 

Správne konania. 

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 Dňa 4. 2. 2023 bolo ukončené správne konanie č. : 

pôvodne (UJD SR 3889-2022), UJD SR 952-2023 po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 25/2023 

dňa 4. 2. 2023. ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 25/2023, 

ktorým schválil zmeny požiadaviek na kvalitu a 

požiadavky na kvalitu predmetných VZ na JZ JE 

EMO34. 

 

Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Rozhodnutie č. 25/2023 nadobudlo právoplatnosť 

dňa 4. 2. 2023. 

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 

 

Poznámka: formulár je možné v prípade potreby rozšíriť aj o ďalšie kolónky vložením 

ďalšieho riadku. 


