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Vec 

Upovedomenie o začatií správneho konania - téma a rozsah hodnotenia TPR II 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) začal správne konanie na základe § 4 ods. 2 

písm. c) tretieho bodu zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad určí pre spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 vykonať hodnotenie ochrany pred 

požiarmi jadrového zariadenia 3. bloku JE Mochovce so zameraním sa na analýzy protipožiarnej bezpečnosti, 

koncepciu protipožiarnej ochrany a jej realizáciu na jadrovom zariadení a na celkové zhodnotenie protipožiarnej 

bezpečnosti jadrového zariadenia. 

 

Úrad týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje účastníkov konania, že dňa 17. 08. 2022 bolo 

podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté správne konanie č. UJD SR 3009-2022. 

 

Informácia o začatí správneho konania č. UJD SR 3009-2022 bola v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 správneho 

poriadku uverejnená na úradnej tabuli úradu a na elektronickej úradnej tabuli úradu umiestnenej na webovom 

sídle úradu na www.ujd.gov.sk pod č. UJD SR 3009-2022“ dňa 17. 08. 2022. 

 

S pozdravom 

 

 

RNDr. Mikuláš Turner 

generálny riaditeľ sekcie dozorných 

činností a medzinárodných vzťahov 

 

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách 

   Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

 Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 
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Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

 

 

 

 

  


