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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: 768/2022, spis č. UJD SR 695-2022 (UJD SR 2261-2021) 

 

 

 

 

 

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 7 / 2 0 2 2 
 

 

 

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 § 27 Správneho poriadku 

 

 

p r e d l ž u j e 

 

 

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, zapísané v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,  
 

 

lehotu na doplnenie podania 

uvedenú v rozhodnutí úradu č. 366/2021 o 60 dní. 
 

 

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 02.06.2021 zn. SE/2021/019088 začal dňom doručenia 
žiadosti na úrad 03.06.2021 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre 
etapu montáže vybraných zariadení systému dieselgenerátora pre 4. blok JE Mochovce, 

bezpečnostnej triedy BTII, čiastkového prevádzkového súboru Dieselgenerátorová stanica – palivové 
hospodárstvo a Dieselgenerátorová stanica – strojná časť. 

 

Nakoľko predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi, 
úrad predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 214/2021 zo dňa 06.07.2021. 

Dňa 02.11.2021 žiadateľ doplnil svoju žiadosť a úrad obnovil prerušené správne konanie. 
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Keďže doplnená predložená dokumentácia opäť nespĺňala podmienky vyžadované právnymi 
predpismi, úrad predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 366/2021 

a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil upravené a doplnené dokumenty, tvoriace predmet 
žiadosti. Rozhodnutie č. 366/2021 nadobudlo právoplatnosť 01.12.2021. 

 

Dňa 25.01.2022 úrad prijal žiadosť predkladateľa,  zn. SE/2022/002815, o predĺženie lehoty 
na doplnenie podania z rozhodnutia úradu č. 366/2021. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil, že 
vzhľadom na rozsah dokumentácie, ktorej nedostatky majú byť odstránené, nie je možné nedostatky 
odstrániť v stanovenej lehote, preto žiada o predĺženie lehoty o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení 
dôvodov s novou lehotou súhlasí. 

 

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

 

 

Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad 
na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 

 

V Trnave  02.02.2022 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 
riaditeľka odboru systémov, komponentov 

a stavebných konštrukcií 
 

 

v zastúpení 
 

 

Ing. Eva Ondrigová 

             inšpektor jadrovej bezpečnosti 
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