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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky, 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 476/2022, spis UJD SR 996-2022 (UJD SR 3765-2021) 

 

 

 

 

 

                                                                             Slovenské elektrárne, a. s. 
Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   č .   2  2  /  2  0  2  2  

 

o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

 

 

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, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

 

p r e r u š u j e  
 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47,  
821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 

Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 
2904/B, 

 

správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom 

zariadení JE EMO 1,2 - IPR EMO 20005 (501846407) Vypracovanie realizačných 
projektov pre realizáciu identifikovaných nápravných opatrení (TŠ 197). 

 

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu: 

1) Predložiť spolu so žiadosťou o schválenie dodatky k individuálnym programom 
zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) všetkých vybraných zariadení (ďalej len 
„VZ“) bezpečnostnej triedy BT II a BT III, ktoré budú realizáciou predmetnej 
projektovej zmeny dotknuté.  

2) Predložiť spolu so žiadosťou o schválenie nové požiadavky na kvalitu pre všetky VZ 

bezpečnostnej triedy BT II a BT III, ktoré budú realizáciou predmetnej projektovej 
zmeny dotknuté.  
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3) Predložiť revidovanú projektovú dokumentáciu s dôrazom na dotknuté VZ 

bezpečnostnej triedy BT II a BT III, pri dodržaní súladu informácií vo všetkých 
dokumentoch predkladanej projektovej dokumentácie. 

4) Predložiť revidované plnenie požiadaviek § 9  vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení 
vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 
 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie 

v  súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 
 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto 
zákona neplynú. 

 

 

Odôvodnenie. 
 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.11.2021 zn. SE/2021/040003/Ga začal dňom 
24.11.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na 

jadrovom zariadení JE EMO 1,2 - IPR EMO 20005 (501846407) Vypracovanie realizačných 
projektov pre realizáciu identifikovaných nápravných opatrení (TŠ 197). 

 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení 
zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o posudzovaní vplyvov“), rozhodnutím č. 361/2021 zo dňa 29.11.2021 prerušil správne 
konanie a vyžiadal si od MŽP SR chýbajúce záväzné stanovisko.  

 

Dňa 21.12.2021 úrad obdržal záväzné stanovisko MŽP SR. Nakoľko podľa obdržaného 
stanoviska MŽP SR je návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho konania, predmet 
ktorého je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, z koncepčného hľadiska v súlade 
so zákonom  č. 24/2006 Z. z., so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3.4/hp zo dňa 
21.12.2007, s rozhodnutiami, resp. vyjadreniami vydanými podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. a ich 

podmienkami, úrad obnovil správne konanie. 
 

Po posúdení predloženej technickej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ 
musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. Požiadavky na ich odstránenie vychádzajú z nasledovných predpisov: 

- nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 4 ods. 12, § 6 ods. 1 písm. a) – c) a prílohou 
č. 5 časť II vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.  

- nedostatok č. 2 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1 a prílohou č. 7 
vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 

- nedostatok č. 3 a č. 4 – požiadavka je vyžadovaná § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v 

znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ako aj § 25 ods. 1, 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

 

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak 
účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky 
podania. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
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Poučenie. 
 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať 
rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 
 

Trnava  21. 1. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 
riaditeľka odboru systémov, komponentov 

a stavebných konštrukcií 
 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v 
prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na 
elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho 
poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, 
pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je 
posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za 
doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná 
vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia. 
 

 

 

Dátum vyvesenia: 
Odtlačok pečiatky podpis: 
 

 

 

 

Dátum doručenia: 
Odtlačok pečiatky podpis: 
 

 

 

 

Dátum zvesenia: 
Odtlačok pečiatky podpis: 
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