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Vec: „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“ 
Oznámenie pokračovaní správneho konania vo veci vydania povolenia na nakladanie 
s jadrovým materiálom v uzle čerstvého paliva, uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky 
v rozsahu skladovania a manipulácie s čerstvým palivom v  uzle čerstvého paliva a povolenia 
na predčasné užívanie stavby pre uzol čerstvého jadrového paliva v rozsahu skladovania 
a manipulácie s čerstvým jadrovým palivom v jadrovom zariadení Mochovce 3. a 4. blok 
 
 
Slovenské elektrárne, a.s. doplnili dňa 22.06.2018 podanie vo veci žiadosti o vydanie 
povolenia: 

- na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení podľa § 5 ods. 3 písm. g 
zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“) v rozsahu 
manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva ( alej 
len „správne konanie č. 1.1“), 

- na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b zákona 
v rozsahu uzla čerstvého jadrového paliva v rozsahu skladovania a manipulácie 
s čerstvým jadrovým palivom v objekte SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB ( alej len 
„správne konanie č 1.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 
a podľa § 5 ods. 3 písm. b a § 19 ods. 3 zákona pre uzol čerstvého jadrového paliva 
v rozsahu skladovania a manipulácie s čerstvým jadrovým palivom v objekte SO 
800/1-02 Reaktorovňa II.HVB ( alej len „správne konanie č. 1.3“). 

Uvedené konania boli prerušené rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 
( alej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“) č. 334/2017 z 23.08.2017 (pozn.: označenie jednotlivých 
správnych konaní v tomto oznámení, napr. „správne konanie č. 1.1“, je v súlade s označením 
použitým v rozhodnutí úradu č. 334/2017). 
 
Úrad vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2 
a 1.3, na základe ktorého konštatuje, že Slovenské elektrárne, a.s. doplnením podania zo dňa 
22.06.2018 splnili všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 pre pokračovanie 
v predmetných konaniach. 
 
Oznamujeme Vám, že správne konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 pokračujú od 22.6.2018. Podklady 
pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 1.1, 1.2 a 1.3 budú zverejnené na internetových 
stránkach úradu: https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D2014BED8FF4C8C1257 
F7D002FA95D  ako „podklady pre rozhodnutie UČP“ najneskôr do 27.07.2018. Vyjadrenia 



  

účastníkov konania k podkladom pre rozhodnutie je možné zaslať písomne na ÚJD SR 
najneskôr do 27.08.2018. 
 

alej Vám oznamujeme, že správne konania vo veci žiadosti Slovenských elektrární 
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), 

- rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne 
Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (správne konanie č. 3.1), 

- na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b 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 
(správne konanie č 2.2), 

- v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne 
Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 
(správne konanie č. 3.2), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 
a podľa § 5 ods. 3 písm. b a § 19 ods. 3 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 
(správne konanie č. 2.3), 

- v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne 
Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 
(správne konanie č. 3.3), 
 

ostávajú podľa rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 na alej prerušené. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Imrich Smrtník 
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 


