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Vec  

„Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre SO 490/1-01 Strojovňa I. HVB – IPR 

M20005“   

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie 

 

 

Stavebník Slovenské elektrárne, a. s., doručil dňa 18.11.2021 na stavebný úrad návrh  

na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „IPR M20005 Prehodnotenie klasifikácie 

budov a zariadení blokov EMO 1, 2 - SO 490/1-01 Strojovňa I. HVB“, umiestnenú v areáli 

EMO 1, 2. Stavba bola povolená rozhodnutím ÚJD SR č. 39/2019 z 11.2.2019. 

 

Dňom podania bolo začaté kolaudačné konanie.  

   

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade 

s § 80  stavebného zákona 

 

 

n a r i a ď u j e 

 

k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 

 

pondelok  20. 12. 2021  o  9:00 h 
 

so zrazom účastníkov konania na vrátnici EMO 1,2 a následným rokovaním v miestnosti 

určenej zástupcami Slovenských elektrární, a. s. 

 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Ing. Mgr. Štefan Hajdú 

manažér jadrovej bezpečnosti 

Atómové elektrárne Mochovce 

935 39  Mochovce 
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Na ústne konanie pripraví stavebník nasledovné doklady: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• preberací protokol, 

• projektovú dokumentáciu, overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, súpis 

zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 

• zoznam vád a nedorobkov, 

• doklady o výsledkoch predpísaných  skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného 

vyskúšania, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 

• vyhlásenia o zhode, revízne správy, atesty, certifikáty použitých materiálov 

a výrobkov, 

• stavebné denníky, 

• ďalšie doklady, ustanovené v podmienkach stavebného povolenia. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pri ústnom konaní.  

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr pri ústnom prerokovaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať. 

 

Údaje pre vstup do areálu Slovenských elektrární, a. s., závod EMO 1,2 poskytne 

Ing. Ľubomír Szabó, mailová adresa: lubomir.szabo@seas.sk tel. č. 036 636 3648. 

 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, komponentov  

a stavebných konštrukcií 

 

 

 

 

Toto oznámenie (8738/2021) sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi konania 

podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi 

konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného 

predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.  

 

 

mailto:lubomir.szabo@seas.sk
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť (8738/2021) má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku 

a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla 

úradu na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy 

na www.slovensko.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu 

na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Dátum vyvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Dátum doručenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

 

Dátum zvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou:  

1. Slovenské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce 

 

 

Doručuje sa na vedomie: 

2. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, Červenej Armády 55, 935 32  Kalná nad Hronom  

3. Obec Nový Tekov (Marušová), starosta obce, 935 33  Nový Tekov  

4. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov  

5. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur  

6. Mestský úrad Tlmače (Lipník), Nám. Odbojárov 10, 935 21, Tlmače  

7. Obec Malé Kozmálovce, starosta obce, 935 21 Malé Kozmálovce, popis. č. 1  

8. Obec Čifáre, starosta obce, 935 21  Čifáre  

9. Obec Nemčiňany, starosta obce, 951 81  Nemčiňany, popis. č. 128  

10. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01  Nitra 

11. OÚŽP Levice, odbor OSŽP-OH, Dopravná 14, 934 03  Levice 

12. OÚŽP Levice, odbor OSŽP-OPK, Dopravná 14, 934 03  Levice 

13. Krajský úrad Nitra, odbor OSŽP-ŠVS, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

14. TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

15. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45  Bratislava 

16. MŽP SR, SEHaOH, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

17. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

18. ÚJV Řež, a. s., Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 

 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/

