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Vec: Oznámenie o zverejnení podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci 
„Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“ 
 
 
 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ( alej len „ÚJD SR“) oznamujeĽ že 
zverejní podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci žiadosti spoločnosti 
Slovenské elektrárneĽ a.s. o vydanie: 

 
- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky pod a § 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 ( alej 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)Ľ 
 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 
pod a § 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 pod a ustanovenia § 83 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov ( alej len „stavebný zákon“) a pod a § 5 ods. 3 písm. b) 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 ( alej 
len správne konanie č. 2.3),  
 

( alej len „podklady pre rozhodnutie 3. blok MO34“) na svojom webovom sídle najneskôr 
do 15.02.2020.  
 

 



 

 
   

Zverejnením podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1Ľ č. 2.2 a č. 2.3 sa 
realizuje § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov ( alej len „správny poriadok“), ktorým sa účastníkom konania dáva 
možnosťĽ aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho 
zisteniaĽ prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako sa týmto návrhom rozhodnutia a jeho 
zverejnením realizuje právo verejnosti najmä pod a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o prístupe 
k informáciámĽ účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia ( alej len „Aarhuský dohovor“) ako medzinárodnej 
zmluvyĽ ku ktorej pristúpila Slovenská republika. Pristúpenie Slovenskej republiky 
k Aarhuskému dohovoru je publikované v Zbierke zákonov SR  Oznámením Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky pod č. 43/2006 Z. z.  

 
Ako podklady pre rozhodnutie pre vyššie uvedený účel ÚJD SR zverejní: 
 

- Návrh rozhodnutia vo veci s príslušnými vysvetleniami pre účastníkov konaniaĽ 
 

- Kapitolu 13 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 (Vplyv JE MO34 
na životné prostredie)Ľ  

 
- Odpočet plnenia Záverečného stanoviska č. 395/2010 – 3.4/hp Atómová elektráreň 

Mochovce VVER 4x440 MWĽ 3. stavbaĽ vydaného MŽP SR. 
 
Prístup k podkladom pre rozhodnutie: 
 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D2014BED8FF4C8C1257F7D002FA95D 
 
alebo: 
 
„www.ujd@gov.sk“ → „Informovanie verejnosti“ → „Správne konanie - MO34“ ako 
„Podklady pre rozhodnutie 3. blok“. 
 

Vyjadrenie účastníkov konania k podkladom pre rozhodnutie 3.  blok MO34 je možné 
zaslať písomne ÚJD SR najneskôr do 15.04.2020. 

 
ÚJD SR upozorňuje účastníkov konaniaĽ že v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona 

v znení jeho poslednej novely uverejnenej v Zbierke zákonov SR pod č. 279/2019 Z. z.Ľ účinnej 
od 01.10.2019Ľ bude odteraz účastníkom konania doručovať všetky písomnostiĽ vrátane 
rozhodnutia o vydaní súhlasu alebo povoleniaĽ výzvuĽ upovedomenieĽ predvolanie alebo inú 
písomnosť verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška sa bude zverejňovať na Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli SR na webovom sídle ÚJD SR.  

 
Prístup k verejnej vyhláške na webovom sídle ÚJD SR bude nasledovný: 
 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D2014BED8FF4C8C1257F7D002FA95D 
 
alebo: 
 
„www.ujd@gov.sk“ → „Informovanie verejnosti“ → „Správne konanie - MO34“. 
 



 

 
   

 ÚJD SR týmto opätovne vyzýva tých účastníkov konaniaĽ ktorí majú záujem 
o upozorňovanie na zverejnenie verejnej vyhláškyĽ aby zaslali svoju mailovú adresu 
na  info@ujd.gov.sk. Týmto účastníkom konania bude ÚJD SR zasielať upozornenia formou 
e- mailu na každú takúto verejnú vyhlášku. 
  
 S pozdravom   
 

 
 
 
 

        
                                 Ing. Imrich Smrtník 

riadite  odboru jadrovej bezpečnosti 
 
 
 
Toto oznámenie má v zmysle § 80 stavebného zákona a pod a § 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 dobyĽ určenej na vyvesenieĽ bude verejná 
vyhláška vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia na Úrad jadrového dozoru 
Slovenskej republikyĽ Okružná 5Ľ 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 pečiatkyĽ podpis ..................................... 

 

Doručí sa: 
 
1) Slovenské elektrárneĽ a.s.Ľ Mlynské nivy 47Ľ 821 09  Bratislava 
2) Slovenské elektrárneĽ a.s.Ľ Závod 3. a 4. blok Elektrárne MochovceĽ 935 39  Mochovce 
3) Obec Nový TekovĽ starosta obceĽ Obecný úrad Nový TekovĽ 935 33  Nový Tekov + VV 
4) Obecný úrad Kalná nad HronomĽ starosta obceĽ Červenej armády ČA 55Ľ 935 32  Kalná 

nad Hronom + VV 
5) Inšpektorát práce NitraĽ Jelenecká 49Ľ 950 38  Nitra 
6) Ministerstvo dopravyĽ výstavby a regionálneho rozvoja SRĽ Sekcia železničnej dopravy 

a dráhĽ dráhový stavebný úradĽ P. O. box 100Ľ Námestie Slobody 6Ľ 810 05 Bratislava 



 

 
   

7) Ministerstvo životného prostredia SRĽ Sekcia environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstvaĽ odbor posudzovania vplyvov na životné prostredieĽ Nám. . 
Štúra 1Ľ 812 35  Bratislava 1 

8) Ministerstvo vnútra SRĽ Prezídium Hasičského a záchranného zboruĽ Drieňová 22Ľ 826 
86  Bratislava 

9) Krajské riadite stvo Hasičského a záchranného zboru v NitreĽ Dolnočermánska 64Ľ 949 
11  Nitra 

10) Ministerstvo zdravotníctva SRĽ Limbová 2Ľ P.O.BOX 52Ľ 837 52  Bratislava 37 
11) Úrad verejného zdravotníctva SRĽ Trnavská cesta 52Ľ P.O.BOX 45Ľ 826 45  Bratislava 
12) Úrad Nitrianskeho samosprávneho krajaĽ Rázusova  2AĽ 949 01  Nitra 
13) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v LeviciachĽ Komenského 4Ľ 934 38  

Levice 
14) Dopravný úradĽ Letisko M. R. ŠtefánikaĽ 823 05  Bratislava 
15) Ministerstvo hospodárstva SRĽ Mlynské nivy 44/aĽ 827 15  Bratislava 212 
16) Slovenská agentúra životného prostrediaĽ Tajovského 28Ľ 975 90  Banská Bystrica 
17) Okresný úrad LeviceĽ odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciíĽ Ulica udovíta 

Štúra 53Ľ 934 03  Levice 
18) Okresný úrad LeviceĽ odbor starostlivosti o životné prostredieĽ Dopravná 14Ľ 934 03  

Levice 
19) Okresný úrad NitraĽ Odbor krízového riadeniaĽ Štefánikova tr. 69Ľ 949 01  Nitra 
20) Ústredný portál verejnej správy SR 
21) Okresný úrad NitraĽ Odbor starostlivosti o životné prostredieĽ Štátna vodná správaĽ 

Štefánikova trieda 69Ľ 949 01 Nitra 
22) Okresný úrad NitraĽ Odbor opravných prostriedkovĽ Štefánikova trieda 69Ľ 949 01 Nitra 
23) Slovenský vodohospodársky podnikĽ Odštepný závod Banská BystricaĽ Partizánska cesta 

69Ľ 974 98  Banská Bystrica 
24) Obec Starý TekovĽ Tekovská 1Ľ 935  26  Starý Tekov 
25) Obec Ve ký urĽ Hlavná 80Ľ 935 34 Ve ký ur 
26) Mesto TlmačeĽ Nám. odbojárov 10Ľ 935 21 Tlmače 
27) Obec Malé KozmálovceĽ Obecný úrad 1Ľ 935 21 Tlmače 
28) Obecný úrad NemčiňanyĽ č. 128Ľ 951 81  Nemčiňany 
29) Obec Ve ké KozmálovceĽ starosta obceĽ Ve ké Kozmálovce 178Ľ 935 21 Ve ké 

Kozmálovce 
 
 
 
 
 
 
 
 


