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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava  

SE/2022/036809  

31. 10. 2022  

UJD SR 3704-2022; 

9835/2022  

Jozef Hloža / 

033/5991480   

9. 1. 2023  

 

Vec 

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 351/2022 zo dňa 20.12.2022 

 

Dňa 20. 12. 2022 vydal 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 pre žiadateľa 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 I, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B rozhodnutie č. 351/2022 vo veci schválenia: 

A) realizácie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre káblové koncovky pre VN/NN silové, 

ovládacie a signalizačné káble - vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality č. 

PNM34186625, rev. 05, a PNM34186639, rev. 04, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre jadrové 

zariadenie (ďalej len „JZ“) 4. blok Mochovce, 

 

B) realizácie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu zmien 

požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ BT II a III pre JZ 4. blok Mochovce v rozsahu 

dokumentov plánov kvality č. PNM34186625, rev. 05, a PNM34186639, rev. 04. 

 

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, úrad opravuje 

zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia. 

Vo výrokovej časti rozhodnutia opravuje chybu v písaní a dopĺňa text na začiatku výroku na 1. strane 

rozhodnutia č. 351/2022 o: 

„s c h v a ľ u j e“   

 

 V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava zrejmej nesprávnosti je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia úradu č. 351/2022. 

 

S pozdravom 

 

   Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

 Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava  
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Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 

 

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 

 

 

 

 

  


