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ROZHODNUTIE č. 289/2022   

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 

 

Výrok 

p r e r u š 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, zapísaná  

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

 

správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa 

povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení  

4. bloku JE EMO obsiahnutých v dodatku IPZK 

 

„Čerpadla AFW – Dodavatelská etapa IPZK pro rekonstrucki 2 ks Havarijních napájecích čerpadel 

100-CHX-7st. Blok 4 BT III SK 2b“, č. PNM34167660, rev. 07  

 

a  

 

správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení  

4. bloku JE EMO 

Havarijné napájacie čerpadlá 100-CHX-260-12-7-UC-000, 4LAR01AP001, 4LAR02AP001. 
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Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  doplnili 

svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu: 

 

1) Predložiť nové revízie dokumentov spracované podľa platnej legislatívy.  

 

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

neplynú. 

 

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak v určenej lehote účastník konania neodstráni nedostatky podania 

uvedené v tomto rozhodnutí, úrad správne konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho 

poriadku. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 20.10.2022 zn. SE/2022/035997 začal dňom 21.10.2022 

správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa 

povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v 

predloženom dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality pre havarijné napájacie čerpadlá 

systému LAR 4. blok JE EMO a správne konanie vo veci schválenia zmeny príslušných požiadaviek 

na kvalitu 4. blok JE EMO.  

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že dokumentácia je spracovaná podľa 

neplatnej legislatívy, preto žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 
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riaditeľka odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 

 

v zastúpení Ing. Eva Ondrigová 

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 

 

 

 

 

  


