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Vec: Pokračovanie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie povolenie na predčasné 

užívanie stavby pre 3. blok elektrárne Mochovce, ktoré bolo prerušené rozhodnutím ÚJD 

SR č. 334/2017. 
 

 

           Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. (ďalej len „SE, a. s.“) doplnila podanie vo veci 

žiadosti o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce 

VVER 3. stavba, ktoré bolo prerušené rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 (správne konanie 

č. 2.3 podľa rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017). ÚJD SR formou inšpekcie preveril pripravenosť 

objektov a technologického zariadenia 3. bloku Mochovce na pokračovanie v správnom konaní 

č. 2.3 a konštatuje, že doplnením podania splnili SE, a. s. podmienky pre pokračovanie 

v predmetnom správnom konaní. 

 

Oznamujeme Vám, že správne konanie vo veci žiadosti SE, a. s. o vydanie povolenia 

na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. (3) písm. 

b) a § 19 ods. (3) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 

zákon) v znení neskorších predpisov 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, 

pokračuje od 19.08.2019. 

 

Súčasne Vám oznamujeme, že ÚJD SR na svojom webovom sídle (https://www.ujd. 

gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D2014BED8FF4C8C1257F7D002FA95D) najneskôr do konca 

októbra 2019 zverejní pre účastníkov konania termín miestnej obhliadky objektov 3. bloku 

jadrového zariadenia MO34 a podrobnosti k jej organizácii. 

 

ÚJD SR Vám ponúka možnosť zaslať informáciu o termíne a organizácii miestnej 

obhliadky ako i zasielať ďalšie informácie o priebehu správnych konaní pre jadrové zariadenie 

Mochovce 3. a 4. blok i na Vašu mailovú adresu. Ak máte záujem i o takúto formu komunikácie 

o správnych konaniach pre 3. a 4. blok Mochovce, zašlite nám na adresu info@ujd.gov.sk Vašu 

 

 

 

  

mailto:info@ujd.gov.sk


kontaktnú mailovú adresu. Súčasne Vás upozorňujeme, že všetky informácie a úkony 

v správnom konaní budú naďalej zverejňované verejnou vyhláškou na webe, na úradnej tabuli  

úradu a budú doručované písomne účastníkom konania, a práve tieto údaje sa považujú 

za záväzné. 

 

 S pozdravom   

 

 

 

 

        

                                 Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 


