
Str. 1 č. 259/2022 (ID: 0D061D3458453B12C12588C30042B2DD)  

 

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava 

 

Číslo spisu 

UJD SR 2885-2022; 6963/2022  

 

 

Trnava 

20. 9. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 259/2022   

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: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,  

 

správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení  1. bloku JE 

EMO1,2 (ďalej len „ZVZ EMO1,2“) v rozsahu  dokumentu 1SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení 

JE SE-EMO 1.blok“, vydanie 9, revízia č. 0. 

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

žiadosť v nasledovnom rozsahu: 

1)Predložiť ZVZ (grafická časť) aktualizovaný o chýbajúce ihlové ventily 1PER40,60AA098,99 v 

rozsahu zmien uvedených v bode 2. dokumentu  „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia 

č. 0. 

2)Predložiť ZVZ aktualizovaný o chýbajúce armatúry 1PER28AA011 a 1PER28AA012 v rozsahu 

zmien uvedených v bode 8. dokumentu  „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0. 

3)V grafickej a textovej časti ZVZ zosúladiť chybne uvedenú seizmickú kategóriu  pre spätné a ihlové 

ventily 1JNF42AA001,003,802,804 v rozsahu zmien uvedených v bode  

8. dokumentu  „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0. 
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Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade s 

ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 

 

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

neplynú. 

 

 

  

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 25. 07. 2022 zn. SE/2022/026268/PJ začal dňom 01. 08. 2022 

správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny ZVZ EMO1,2 podľa dokumentu uvedeného vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a 

odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavka na ich odstránenie je 

vyžadovaná § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 

103/2016 Z. z. 

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 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 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať 

rozklad. 

 

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: 

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