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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava 
 

 

Číslo: 615/2021 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  2 5 / 2 0 2 1  
 

o prerušení správneho 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 a podľa § 121 ods. 2 písm. e) ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku a podľa § 81 ods. 3) stavebného zákona 

 

 

p r e r u š u j e 
 

 

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

Bratislava 2, s miestom podnikania 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce závod, 935 39 

Mochovce, Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sa - vložka č. 2904/B 

(ďalej len stavebník) kolaudačné konanie na stavbu: SO 806/1-05 Ochranná bariéra 3. blok  

a zároveň 

 

v y z ý v a 

 

stavebníka, aby v lehote do 26.02.2021 svoj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

doplnil o: 

1. súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, 

2. súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, 

3. súhlasné stanovisko MV SR Prezídia HaZZ SR, 

4. doklad o kvalite vlastností použitých materiálov oceľovej konštrukcie (nedokončený 

proces materiálovej verifikácie),  

5. vyhlásenie výrobcu o zhode konštrukcie s normou STN EN 1090-2, vrátane uvedenia 

triedy prevedenia, 
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6. záznam o predpísanom utiahnutí kotevných prvkov v predpätom stave podľa projektu. 

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku bude v stavebnom konaní pokračovať, len 

čo pominie prekážka pre ktorú sa konanie prerušilo. 

Úrad podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku konanie zastaví, ak stavebník 

žiadosť v určenej lehote nedoplní. 

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

zákona neplynú. 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na návrh stavebníka zn. SE/2021/001696 zo 14.01.2021 vykonal v rámci 

kolaudačného konania dňa 26.01.2021 ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 

na stavbe SO 806/1-05 Ochranná bariéra 3. blok,  ktorá sa nachádza v areáli  závodu 3. a 4. 

blok Elektrárne Mochovce. 

Inšpektorát práce Nitra pri kontrole dokumentácie a na mieste stavby zistil nedostatky, 

ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. neboli predložené doklady, 

ktorými sa mal preukázať bezpečný stav stavby. Na základe uvedených skutočností 

Inšpektorát práce Nitra v liste č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2021/4371-2021/1190 

z 27.01.2021 vyjadril nesúhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. 

V čase ústneho konania neboli predložené súhlasné stanoviská MŽP SR a MV SR 

Prezídia HaZZ SR. 

Úrad taktiež zistil nedostatky v predloženej sprievodnej technickej dokumentácii 

a žiada predložiť chýbajúce doklady. 

Podľa ustanovenia § 81 ods. 3) stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom 

konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší 

konanie. Správne konanie bolo na základe toho prerušené a stavebník bol vyzvaný 

k doplneniu podania. 

Úrad bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie 

prerušilo. 

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

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno odvolať. 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

 

Trnava 29. 01. 2021 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD., 

poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru 

systémov, komponentov a stavebných konštrukcií 

 


