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Vec
Upovedomenie o začatí správneho konania

Dňa 14. II.2O22 bola Úľadu jadľového dozoľu Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad")
doľučená Žiadosť spoločnosti Slovenské elektľárne, a. s., Mlynské nivy 47, 82l 09 Bratislava, IČo:
35 829 052, spoločnosť zapísaná v obchodnom ľegistri okľesného súdu Bratislava I oddiel: Sa,
Vložka č:2904lB o vydanie súhlasu narealizáciu pľojektovej zmeny podľa $ 4 ods. 2 písm. f) bod 2
atómového zákona č. 54112004 Z. z' o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmerLe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,atómový zákon"),
schválenie dodatkov plánov kvality a zmienpoŽiadaviek na kvalitu podľa $ 4 ods. 2 písm. a) bod l3
atómového zákona.

Urad týmto v súlade s s 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,správny poriadok") upovedomuje účastníkov
konania, že dňa 14. II.2022 bolo podľa $ 18 ods' 2 spľávneho poľiadku začate správne konanie č.
UJD SR 3827-2022.

Infoľmácia o začatí správneho konania č. UJD SR 3827-2022bola v súlade s ustanovením $
3 ods. 6 správneho.poriadku uverejnená na úľadnej tabuli úradu, na Centrálnej úradnej elektronickej
tabuli (CUET) na Ústrednom portáli veľejnej spľávy na www.slovensko.sk a nä elektronickej úľadnej
tabuli úradu umiestnenej na webovom sídle úradu na www.ujd'gov.sk pod č. UJD SR 3827-2022"
dŤn22.lI.2022.

S pozdľavom

Ing. Maľtančíková, PhD
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Táto písomnosť sa v zmysle $ 8 ods. 10 atómového zákonaúčastníkovi konania podľa medzinaľodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská ľepublika viazanáalebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu

$2a a$25 zákonač.24l2006Z. z' o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona(zákonč. 54I12004
Z. z. o mierovom využivani jadrovej eneľgie (atómový zákon) a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov vzneni neskorších pľedpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zríkon č.5011976Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov), doručuje
veľejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa $ 26
spľávneho poľiadku á vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Uradujadrového dozoru Slovenskej
ľépubliky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na

adrese'Bajkalská 27,820 07 Bľatislava, na Centľálnej úradnej elektľonickej tabuli (CUET) na
Ústrednom portáli verejnej správy na www'slovensko.sk a na elektľonickej úradnej tabuli Uradu
jadľového dozoru Slovenskej ľepubliky umiestnenej na webovom sídle Uľadu jadrového dozoru
Slovenskej republiky na www.ujd'gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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