
 

   Úrad jadrového dozoru Slovenskej repu lik  | Bajkalská , P.O. Bo   | 820 07 Bratislava | Slovenská repu lika 

                          pra ovisko Okružná ,   Trnava | telefón: /    | fax: 033/599 12 01 | www.ujd.gov.sk 

 

 
 
 

Podľa rozdeľovníka 
 
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/       Trnava 
    8741/2020  Ing. Galbavý/033/5992051 15.12.2020 
      
 

Vec: „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“. 
Oznámenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní na vydanie povolenia 
na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok a predčasné užívanie 3. bloku jadrového 
zariadenia Mochovce 

 
Oznamujeme Vám, že lehota pre rozhodnutie vo veci žiadosti Slovenských elektrární, 

a. s. o vydanie: 
 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„atómový zákon“) v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne (správne 
konanie č. 2.2), 

 
a súvisiacich správnych konaní vo veci žiadosti vo veci žiadosti Slovenských elektrární, a. s. 
o vydanie: 
 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 
podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona  v rozsahu objektov a zariadení pre 
prevádzku 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení 
spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. 
bloku elektrárne vrátane uzla čerstvého paliva (správne konanie č. 2.1), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 
a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu 
objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných 
pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (správne konanie č. 2.3), 

 
bola predsedníčkou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ako vedúcou ústredného 
orgánu štátnej správy, ktorá je odvolacím správnym orgánom (orgánom príslušným rozhodnúť 
o rozklade) v súlade § 58 ods. 1 vo väzbe na § 61 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, predĺžená o 6 mesiacov podľa § 49 
ods. 2 správneho poriadku.  
 

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené prebiehajúcou rozsiahlou kontrolou 
kvality materiálov (potrubných dielov), ktoré boli použité na 3. bloku Mochovce. Túto kontrolu 



 

 
   

zabezpečuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. a jej dodávatelia. Proces vyhodnotenia 
a interpretácie výsledkov tejto kontroly je mimoriadne náročný na čas. Kontrolu kvality 
použitých materiálov (potrubných dielov) na 3. bloku vrátane jej podrobného vyhodnotenie je 
treba vykonať/dokončiť pred vydaním samotného rozhodnutia vo veci. Preukázanie 
požadovanej kvality materiálov (potrubných dielov) v súlade s platnými normami 
a technickými podmienkami má mimoriadnu dôležitosť z hľadiska budúceho bezpečného 
uvádzania do prevádzky a prevádzky 3. bloku Mochovce. Predĺženie lehoty pre rozhodnutie 
umožní úradu naplniť požiadavky § 46 správneho poriadku („Rozhodnutie....musí vychádzať 
zo spoľahlivo zisteného stavu vecí“). 

 
Pozn.: ÚJD SR vydal k prebiehajúcej kontrole hutných materiálov stanovisko, ktoré je 

zverejnené na jeho webovom sídle https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ 
66676A1170046E12C125855E003ABE9E alebo: https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/ 
viewKey/Stanovisko_UJD_SR/$FILE/TS_materialy_4maj2020.pdf. 
 

S pozdravom 
 
 
 
 

Ing. Imrich Smrtník 
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 
 

Príloha: neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 8741/2020 do anglického jazyka 
 
Toto oznámenie má v zmysle § 80 stavebného zákona a podľa § 8 ods. 10 atómového 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 ..................................... 

 
Doručí sa: 
1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
2. Obec Nový Tekov, starosta obce, Nový Tekov 226,  935 33 Nový Tekov + verejná 

vyhláška 
3. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, Červenej armády ČA 55, 935 32 Kalná nad 

Hronom + verejná vyhláška 
4. Ústredný portál verejnej správy SR 
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