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Vec 

„Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“. 

Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby, povolenie na uvádzanie jadrového 

zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom 

zariadení a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom – úprava termínu pre sprístupnenie dokumentácie verejnosti 

___________________________________________________________________________ 

 

Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské 

Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B, podal 

12.12.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia na predčasné 

užívanie časti stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“.  

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. výst. 2010/86 z 12.11.1986, zmena lehoty 

výstavby č. sp. 97/02276-004 zo dňa 5.mája 1997, rozhodnutie o zmene lehoty výstavby 

č.2004/00402-007 zo dňa 15. júla 2004, rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením 

č. 246/2008 z 14.8.2008 a rozhodnutie č. 1124/2013 o určení lehoty stavby zo dňa 

12. decembra 2013. 

 

Dňom podania bolo začaté 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 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania v súlade: 

- s § 80 stavebného zákona na predčasné užívanie stavby,  

- s § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona na vydanie povolenia 

na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, 

- s § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona na vydanie povolenia na nakladanie 

s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení, 

- s § 5 ods.3 písm. f) atómového zákona na vydanie povolenia na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.  

 

Stavebné objekty stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“, ktoré 

sú predmetom konania sú uvedené v prílohe č. 1. 
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Termíny ústnych pojednávaní spojených s miestnym zisťovaním k jednotlivým stavebným 

objektom bude úrad oznamovať v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona, t. j. najmenej 10 

dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. 

 

ÚJD SR zároveň upozorňuje, že v dokumentácii slúžiacej k povoľovaciemu konaniu sa 

nachádzajú aj citlivé informácie podľa §3 ods. 14 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Ich zverejnenie by bolo porušením atómového zákona. Citlivé informácie 

obsiahnuté v predloženej dokumentácii by mohli byť zneužité na naplánovanie a vykonanie 

činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia a tým nepriaznivo 

ovplyvniť bezpečnosť verejnosti a spôsobiť ekologickú alebo ekonomickú škodu. 

 

Dotknuté orgány svoje stanoviská predložia pri ústnych pojednávaniach spojených 

s miestnym zisťovaním k jednotlivým stavebným objektom, najneskôr však do 30 dní po ich 

skončení, v opačnom prípade sa na neskôr uplatnené stanoviská nebude prihliadať. Stanoviská 

k zisteniam pri ústnych pojednávaniach spojených s miestnym zisťovaním k jednotlivým 

stavebným objektom je možné uplatniť v zápisnici z miestneho zisťovania alebo zaslať 

písomne na úrad, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27, najneskôr však do 30 dní 

po ich skončení, v opačnom prípade sa na neskôr uplatnené stanoviská nebude prihliadať. 

 

Dokumentácia, z ktorej budú vylúčené citlivé informácie, bude sprístupnená verejnosti 

od 16.03.2017 do 30.06.2017 v informačnom stredisku JE Mochovce vždy v utorok 

od 09:00 hod do 15:30 hod. a vo štvrtok od 14:00 hod. do 18:00 hod. Stanoviská 

a pripomienky k dokumentácii je možné uplatniť písomne na úrad, Bajkalská 27, P. O. Box 

24, 820 07 Bratislava 27 alebo do zápisnice z nazerania do spisu najneskôr do 31.07.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 

 

 

Prílohy: 

1. Zoznam stavebných objektov 
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Toto oznámenie má v zmysle § 80 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť 

vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. 

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená s vyznačeným 

dátumom vyvesenia a zvesenia na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 

918 64  Trnava.  

 

Verejná vyhláška v elektronickej forme bude zverejnená na elektronickej tabuli ÚJD SR a na 

ústrednom portáli verejnej správy. 

 

 

Vyvesené dňa .............................                                    Zvesené dňa .................................. 

 

 

Odtlačok pečiatky, podpis ..................................... 

 


