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    9189/2019  Ing. Galbavý/0335992051 19.12.2019 

 

 

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 a povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok 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 

„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 súvisiaceho správneho konania 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) 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), 

 

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.  
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Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené dodatočnými kontrolnými činnosťami, 

ktoré je potrebné vykonať počas opakovaného náhrevu 3. bloku a potrebou dať dostatočný čas 

účastníkom konania pre vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie v správnych konaniach   

č. 2.1 a č. 2.2 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. 

 

S pozdravom 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

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: 


