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Vec  
IPR 10178/6 – SO 525 Stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO.  
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. 
 

 

Stavebník, Slovenské elektrárne, a. s., podal dňa 03.05.2021 na Úrad jadrového dozoru 
Slovenskej republiky žiadosť na vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon) na stavbu: IPR 10178/6 – „SO 525 Stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO“,  
umiestnenú v areáli JE EBO Jaslovské Bohunice. 

Predmetom stavebného konania je výstavba nového objektu pre umiestnenie mobilných 
dieselgenerátorov. 

Dňom podania bolo začaté konanie. 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 4 

ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
oznamuje  podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania  a nakoľko sú stavebnému 
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v lehote 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská 
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa 
za to, že s ňou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade každý pracovný deň 
od 9,00 h do 14,00 h po predchádzajúcom telefonickom ohlásení. 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD., 
poverená výkonom funkcie riaditeľky 

odboru systémov, komponentov 

a stavebných konštrukcií  
 

 

Toto oznámenie sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi konania podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa 
osobitého predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitého predpisu, doručuje 
verejnou vyhláškou.    
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 
(v prípade ÚJD SR zverejní sa) po dobu 15 dní na  úradnej tabuli  ÚJD SR, na Centrálnej 
úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) 

a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho 
poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, 
pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je 

posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za 
doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná 
vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.  
 

Dátum vyvesenia: 

Odtlačok pečiatky, podpis:  

 

Dátum doručenia:  
Odtlačok pečiatky a podpis: 
 

Dátum zvesenia: 
Odtlačok pečiatky, podpis: 

 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Rozdeľovník: 
Účastník konania: 

1. Slovenské elektrárne, a. s.,  Ing. Patrik Kašo,   riaditeľ závodu  Atómové elektrárne  
Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice 

Dotknuté orgány: 

2. Obec Pečeňady, starosta obce, 922 07  Pečeňady 

3. KR HaZZ v Trnave, odd. požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77  Trnava 

4. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-OPaK, Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

5. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-ŠVS,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

6. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-OO,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

7. OÚ Piešťany, odbor SoŽP OH,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

8. TSU,š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01  Piešťany 

9. MŽP SR, Sekcia OP,BaOH, Odbor PVŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 1  
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