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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: 8424/2021, spis: UJD SR 3143-2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.   3 3 3 / 2 0 2 1 
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 

 

 

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 (ďalej len „správny poriadok“), podľa 

§ 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

 

p r e r u š u j e 
 

 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 47, 821 09 

Bratislava, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, 

zapísané v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B, 

 

správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 7 zákona č. 541/2004 

Zb. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) s použitím 

nového typu jadrového paliva a vydanie súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 

s realizáciou zmien v úradom posúdenej dokumentácii. 

 

 Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

odstránili nedostatky v podaní, zaslané listom zn. 8415/2021 zo dňa 23.11.2021.  

 

 Predmetné informácie sú potrebné k presnému a spoľahlivému zisteniu stavu vecí, t. j. 

k posúdeniu Vami navrhovaných zmien v súlade s § 32 ods. 1 a § 46 správneho poriadku. 

 

 Úrad bude v konaní pokračovať podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku z vlastného 

podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie 

prerušilo. 
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Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z  20.09.2021 zn. SE/2021/032265/Ga začal dňom 

21.09.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 7 atómového 

zákona s použitím nového typu jadrového paliva a vydania súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) 

bod 2 na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona vykonaných v úradom 

posúdenej dokumentácii. Následne ste listom SE/2021/032743/Ga z 23.09.2021 svoje konanie 

doplnili o časť predmetnej dokumentácie. Úrad listom zn. 6925/2021 z 29.09.2021 požiadal 

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdenie tejto žiadosti v zmysle 

možného vplyvu na životné prostredie a konanie rozhodnutím ÚJD SR č. 289/2021 

z 29.09.2021 prerušil. Lisom zn. SE/2021/036541/Ga z 25.10.2021 ste doplnili svoju žiadosť 

o dokumenty 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 1“, 7-LP1001 

„Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 2“ a U213-Pr-1933 „Plán kvality pokrytia 

palivového prútika palivovej kazety pre 1. a 2. blok JE Mochovce a 3. a 4. blok JE Bohunice“. 

 

Dňa 02.11.2021 bolo úradu doručené záväzné stanovisko MŽP SR, ktoré konštatuje, že 

návrh na použitie nového typu jadrového paliva a realizáciu zmien v súvisiacej dokumentácii 

je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007 a jeho 

podmienkami a vyjadrením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 9099/2010-3.4/hp zo dňa 25.10.2010. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že dokumenty tvoriace 

predmet posúdenia žiadosti neobsahujú informácie potrebné pre kvalifikované posúdenie 

skutočného stavu veci v zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku. Nedostatky podania 

sformuloval ÚJD SR v liste č. 8415/2021 zo dňa 23.11.2021. 

 

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

v závislosti od obsahu stanoviska MŽP SR. 

 

Na základe tohto zistenia bol navrhovateľ vyzvaný k doplneniu podania a správne 

konanie bolo prerušené, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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. 

 

Trnava 03.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti  
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Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 

(v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk 

a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho 

poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, 

pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je 

posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje 

za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná 

vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia. 

 

 

Dátum vyvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky podpis: 

 

 

Dátum doručenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

Dátum zvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 


