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Vec
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti ľozhodnutia UJD SR č. 48/2023

Vo veci Žiadosti zn. SE'l2022l03834IlPJ zo dňa 8. 1 1. 2022 doručenej dňa 14. II. 2022'íJrad,
jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚJD SR") vydal v správnom konaní č. UJD SR
936-2023 (UJD SR 3827-2022) ľozhodnutie UJD SR č. 48l2O23 záznam č. lI35l2O23 zo dťra
7.2' 2023 spoločnosti Slovenské elektráľne, a. s., IČo: 358 29 052, so sídlom v Bľatislave, Mlynské
Nivy 47, 82l 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, závod,935 39 Mochovce, zapísaná
v obchodnom registľi okĺesného súdu Bľatis|avaI, oddiel: Sa, vložka č.2904lB.

Voči ľozhodnutiu nebolpodaný rozklad v lehote určenej na podanie rozkladu.

Na základe vyššie uvedeného Vás týmto inťoľmujeme, že v súlade s $ 26 ods. 2, $ 52 ods. 1,

$ 53' $ 54 a $ 6l zálkoĺa č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v zneni neskorších
predpisov ľozhodnutie UJD SR č. 48/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa II . 3. 2023.

S pozdľavom Úľad jadrového dor.oľu' SR
Ba_ilĺalská 27,P. o' Box24
82CI07 Bľatisĺnva 27
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Táto písomnosť sa v zmysle $ 8 ods' 10 atómového zékona účastníkovi konania podľa
medzináľodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa
osobitnéhopredpisu $2aa$ 25 zákona č,.2412006Z.z.oposudzovanívplyvov naživotnépľostredie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskoľších predpisov), v konaní podľa tohto zákona
(zákon č. 54112004 Z. z. o mieľovom využivani jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoľších
predpisov), doľučuj e verejnou vyhláškou.

VEREJNA VYHLASKA

Táto písomnosť má pľe vyššie uvedených účastníkov konania povahu veľejnej vyhlášky podľa

$ 26 spľávneho poľiadku avyvesí Sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru
Slovenskej ľepubliky umiestnenej pľi vchode do budovy sídla Uradu jadrového dozoru Slovenskej
republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centľálnej úradnej elektronickej tabuli
(CUET) na Ustrednom poľtáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úľadnej tabuli
Úradu jadrového dozoru Slovenskej ľepubliky umiestnenej na webovom sídle Uradu jadrového

dozoľu Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Slovenské elektľáľne, a. s., Mlynské nivy 4],82I 09 Bratislava
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