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ROZHODNUTIE č. 36/2023   

o  p r e r u š 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 § 29 správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 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 

prerušuje 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B, 

 

správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do 

prevádzky a prevádzky silových, signálnych a ovládacích káblov čiastkových prevádzkových súborov 

v rozsahu predkladanej dokumentácie, bezpečnostnej triedy II a III pre 4. blok JE Mochovce. 

 

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia doplnili podanie o 

zrevidovaný dokument č. PNM34482388 s prílohou P01, Zoznam káblov – JOB E022B, v ktorom 

budú KKS káblov jednoznačne priradené k predloženým plánom kontrol a skúšok (ďalej len "PKS") 

pre pokládku káblov a PKS pre pripojenie káblov čiastkových prevádzkových súborov a  priradené ku 

konkrétnym plánom kvality vybraných zariadení (vymenované v žiadosti) a Údajovým listom káblov. 

 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona 

neplynú. 
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Ak navrhovateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky podania, úrad konanie zastaví v súlade s § 30 

ods. 1 písm. d) správneho poriadku. 

 

  

Odôvodnenie 

      Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 13. 12. 2022 zn. SE/2022/042359 začal dňom doručenia 

žiadosti na úrad 16. 12. 2022 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu 

montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky silových, signálnych a ovládacích káblov čiastkových 

prevádzkových súborov  v rozsahu predkladanej dokumentácie, bezpečnostnej triedy II a III pre 4. 

blok JE Mochovce. 

 

        Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že obsahuje nedostatky a telefonicky a 

mailovou formou vyzval žiadateľa o vyjasnenie a odstránenie zistených nedostatkov.  Po  dohode so 

žiadateľom úrad prerušuje správne konanie za účelom zrevidovania dokumentu č. PNM34482388 s 

prílohou P01, Zoznam káblov – JOB E022B,  v ktorom budú KKS káblov jednoznačne priradené k 

PKS  pre pokládku káblov a PKS pre pripojenie káblov čiastkových prevádzkových súborov a  

priradené ku konkrétnym plánom kvality vybraných zariadení (vymenované v žiadosti) a Údajovým 

listom káblov.  

 

       Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník 

konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania. 

 

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

rozhodnutia. 

  

  

Poučenie 

    Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

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

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

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

 

 

 

 

  


