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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 spisu 

UJD SR 2885-2022; 8890/2022  

 

 

Trnava 

23. 11. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 316/2022   

  

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 § 27 správneho poriadku 

 

Výrok 

predlžuje 

 

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, 

 

 

lehotu na doplnenie podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 259/2022 na 120 dní. 

 

  

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. 

 

Nakoľko predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi, úrad 

predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 259/2022 a vyzval žiadateľa, aby 

do 60 dní predložil upravené a doplnené dokumenty, tvoriace predmet žiadosti. Rozhodnutie č. 

259/2022 nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2022. 

 

 



Str. 2 č. 316/2022 (ID: 844BF9B98AE14518C1258903003A179F)  

 

Dňa 07.11.2022 úrad prijal žiadosť predkladateľa,  zn. SE/2022/037885/Ga, o predĺženie lehoty na 

doplnenie podania z rozhodnutia úradu č. 259/2022. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil, že vzhľadom 

na rozsah dokumentácie, ktorej nedostatky majú byť odstránené, nie je možné nedostatky odstrániť v 

stanovenej lehote. 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 do 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. 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 

 

v zastúpení Ing. Tibor Sedlák 

odbor 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 

 

 

 

 

  


