
Úrad jadrového dozoru Slovenskej ľepubliky,
Bajkalská 27,P. o. Box 24,820 07 Bľatislava27,

pracovisko v Trnave, okružná 5' 918 64 Tľnava

Číslo: 9016/2022, spis UJD sR3827-2022

Podľa rozdel'ovníka

RozľJ oD1\UTIE č.322 l2022
o preľušení správneho konania

Úľad jadľového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ,,úľad"), ako vecne pľíslušný
spľávny orgán podľa $ 5 a $ 46 zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok)
v znení neskorších predpisov, podľa $ 29 ods. 1 správneho poriadku

prerušuje

pľe Slovenské elektriíľne' a. s.' IČo: :ss 29 O52, so sídlom v Bľatislave, Mlynské Nivy 47,
821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektľáme Mochovce, závod, 935 39
Mochovce, zapísané v obchodnom registľi okresného súdu Bľatislava 1, číslo zápisu: Sa
2904t8

správne konanie vo veci:

a) vydania súhlasu na realizáciu pľojektovej zmeny na jadrovom zaľiadení
JE EMo 1,2 IPR M20020 (NZ č.501251789) ,,Úprava ochrany Ull pre sHNČ"o

b) schválenia Dodatku č. 37 k plánu kvality L26 ,,IPR M20020 Úpľava ochrany Ul1
pľe SHNč" a- Dodatku č. 38 k plánu kvality L26 ,,IPR M200i0 Úp.uou ochľany
Ull pľe SHNč",

c) schválenia zmien požiadaviek na kvalitu.

Podľa $ 29 ods. 5 spľávneho poriadku pokiaľje konanie pľerušené, lehoty podľa tohto
zákona neplynú.

Odôvodnenie.

Urad na základe Vašej žiadosti z8.11.2022 zn.SEl2022l03834llPl začal dňom
14. Il.2022 správne konanie vo veci:
a) vydania súhlasu narealizáciu projektovej zmeny na jadľovom zariadení JE EMo 1,2 IPR

M20020 (NZ č' 501251789) ,,Úprava ochrany Ul1 pľe SHNČ",
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b) schválenia Dodatku č. 37 k plánu kvality L26 ,,IPR M20020 Úp.aua ochľany Ull pľe

SHNČ DPS" a Dodatku č. 38 k plánu kvality Lz6 ,,IPR M20020 Upľava ochľany U1l pľe

SHNČ",
c) schválenia zmienpoŽiadaviek na kvalitu.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné
stanovisko Ministeľstva Životného pľóstredia Slovenskej ľepubliky (ďalej len ,'MŽP SK') o

posúdení zmeny navrhovanej činnostipodľa $ 3 písm' f)zákonač.2412006Z.z.o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len

,,zákon o posudzovaní vplyvov"). Posúdiť nevyhnutnosť ľealizovať niektoý z procesných
postupov posudzovania vplyvov na Životné pľostredie pred ľealizáciou takejto zmeny podľa
zákona oposudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úľadu. Vzhľadom nauvedenú
prekáŽku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku,
ktorá má významĺý dosah na konanie. Pľeto úrad podľa $ 40 ods. 1 správneho poľiadku dal

uŽp sn podnet na preskúmanie žiadosti.

Úrad bude pokľačovať v správnom konaní podľa $ 29 ods. 4 správneho poriadku,

v závislosti od obsahu stanoviska MZP SR.

Podľa $ 38 ods' 7 zákonao posudzovaní vplyvov, ak úrad dostane záväzné stanovisko
MŽP SR, v ktoľom je zistený nesúlad návľhu so zákonom o posudzovaní vplyvov, toto konanie
pľeruší a určí lehotu na zosúladenie návľhu so zákonom o posudzovaní vplyvov. Ak
navľhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, úľad konanie zastaví.

Na základe uvedených skutočností úrad ľozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa $ 29 ods. 3 zákonač'7Il1967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v zneni
neskorších predpisov proti tomuto ľozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať

ľozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmat' súdom.

Tľnava 28. 11.2022

Ing. Gabr,iela
riaditeľka od6oru

PhD.
systémov, komponentov

a stavebných konštrukcií
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,,Táto písomnost' sa V zmysle $ 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa
medzináľodnej zmluvy, ktoľou je Slovenská ľepublika viazanáalebo účastníkovi konania podľa
osobitného pľedpisu ($ 2a a $ 25 zákona č. 2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní
podl'a tohto zákona(zákonč.54112004 Z. z. o mieľovom využívaní jadľovej energie (atómový
zákon)) a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov) alebo podľa
osobitného predpisu (zákon č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskoľších pľedpisov), doľučuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa
$ 26 spľávneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradujadrového dozoru
Slovenskej republiky umiestnenej pľi vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoľu
Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 2], 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (CUET) na Úsftednom poľtáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na
elektronickej úľadnej tabuli Úradu jadrového dozoľu Slovenskej republiky umiestnenej na
webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: /? // íÚ ? Í
odtlačok pečiatky u i*o,.'' }'a"fu /rv,r)

Dátum doručenia:
odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky a podpis:

Doľučuie sa vereinou vvhláškou:

Slovenské elektráme, a. s., Mlynské nivy 47,82I 09 Bratislava 2
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