
Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 

 

Podklady pre rozhodnutie vo veci žiadosti o vydanie povolenia na uvádzanie MO34 do prevádzky 

a súvisiacich povolení zverejnil Úrad jadrového dozoru SR (ďalej aj „úrad“) od 16.03.2017 do 

30.06.2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Podklady pre rozhodnutie boli zverejnené vo 

forme dokumentácie, ktorá bola súčasťou: 

- žiadosti Slovenských elektrární, a.s. (ďalej len SE, a.s.) o vydanie povolenia na nakladanie 

s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 

MW 3. stavba (ďalej aj „MO34“) podľa § 5 ods. (3) písm. g) 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 manipulácie 

a skladovania jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 1.1“), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky 

podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového 

paliva v uzle čerstvého paliva SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB (ďalej len „správne konanie 

č. 1.2“), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby MO34 podľa ustanovenia § 

83 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 ods. (3) písm. b) a § 19 ods. (3) 

zákona časti stavby v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle 

čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 1.3“). 

- žiadosti SE, 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 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 

prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva (ďalej aj „správne konanie 2.1“), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 

5 ods. (3) písm. b) 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 

(ďalej aj „správne konanie č. 2.2“), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 

stavebného zákona a podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona a § 19 ods. (3) 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 (ďalej aj „správne konanie č. 2.3“), 

- žiadosti SE, 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 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 

prevádzke 4. bloku (ďalej aj „správne konanie 3.1“), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 

5 ods. (3) písm. b) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku 

(ďalej aj „správne konanie č. 3.2“),  

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 

stavebného zákona a podľa § 5 ods. (3) písm. b) zákona a § 19 ods. (3) zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 

3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej aj „správne konanie č. 3.3“). 

Účastníci konania boli o zverejnení dokumentácie správneho konania informovaní listami úradu reg. č. 

7783/2016, 623/2017, 707/2017, 735/2017 a 995/2017. Informácia o zverejnení dokumentácie bola 

formou verejnej vyhlášky daná k dispozícii na obecných úradoch Nový Tekov a Kalná nad Hronom, 

bola zverejnená na internetových stránkach úradu 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-02 

,https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-04, vrátane pravidiel pre 

nazerania do dokumentácie a užitočných informácií pre účastníkov nazerania do dokumentácie 

(https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-05) a bola zverejnená na 



centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR (https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e428e655-cf92-

43eb-a1d9-2ba392968c6a). 

Súčasne so sprístupnením dokumentácie správnych konaní č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 

na úrade prebiehalo hodnotenie dokumentácie uvedených správnych konaní. Výsledkom hodnotenia 

bolo identifikovanie nedostatkov podania vo forme pripomienok úradu k dokumentácii správneho 

konania, ktoré boli zaslané písomne Slovenským elektrárňam, a.s. 

Medzi nedostatky konania boli zaradené i pripomienky účastníkov nazerania do dokumentácie. 

Zoznam nedostatkov konania bol zverejnený na internetových stránkach úradu 

(https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-07).  

K správnym konaniam č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2, ktoré súvisia s  uvádzaním do prevádzky 3. a 4. bloku 

Mochoviec, boli priradené nedostatky podania, ktoré sú uvedené na 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-07  ako „Nedostatky podania 

identifikované ÚJD SR – 2. časť“ a „Nedostatky podania identifikované ÚJD SR –  3. časť“. 

Úrad správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 rozhodnutím 334/2017 z 23.8.2018 

prerušil. Rozhodnutie o prerušení správnych konaní je k dispozícii na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli SR (https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e428e655-cf92-43eb-a1d9-2ba392968c6a) 

a internetových stránkach úradu (https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-

08-06). Rozhodnutie ÚJD SR č. 334/2017 bolo zverejnené formou verejných vyhlášok v obciach 

Nový Tekov a Kalná nad Hronom a bolo zaslané listami úradu reg. č. 5331/2017, 5337/2017 

a 6174/2017 účastníkom konania. 

Slovenské elektrárne postupne odstraňovali nedostatky podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3. Dňa 28.8.2018 doručili Slovenské elektrárne na úrad listy, ktorými doplnili 

podanie vo veci žiadosti o vydanie povolenia v správnych konaniach: 

- žiadosti SE, 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 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 

prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva (správne konanie 2.1), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 

5 ods. (3) písm. b) 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. 2.2), 

- žiadosti SE, 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 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k 

prevádzke 4. bloku (správne konanie 3.1), 

- žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 

5 ods. (3) písm. b) zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku 

(správne konanie č. 3.2),  

(ďalej aj „správne konania 3. a 4. blok“). 

a požiadali úrad o pokračovanie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2. Úrad vykonal predbežné 

hodnotenie predložených podkladov na základe ktorého konštatoval, že Slovenské elektrárne, a. s. 

nimi splnili všetky požiadavky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 pre uvedené správne konania a že 

správne konania č. č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú od 28.8.2018.  

Úrad o pokračovaní správnych konaní 3. a 4. blok informoval účastníkov konania listami reg. č. 

5921/2018, 5913/2018, 5918/2018, informácia o pokračovaní uvedených konaní je formou verejnej 

vyhlášky zverejnená v obciach Nový Tekov a Kalná nad Hronom, na internetových stránkach úradu 

(„informovanie verejnosti“, „správne konanie MO34“, „priebeh správneho konania“, „oznámenie 

o pokračovaní správneho konania pre 3. a 4. blok“, 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-12) a na centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/5a2ea61d-fdf6-45c3-8329-
621eab09823d 

 



Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 sú uvedené v prílohách, ktoré sú 

štruktúrované tak, aby boli v zhode so zoznamom nedostatkov konania, ktoré sú zverejnené na 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-xx-06-08-13. 
Štruktúra príloh je nasledovná: 

V časti „Odstránenie nedostatkov podania identifikovaných ÚJD SR – 2 časť“ 

- V prílohe č. 1 je uvedené hodnotenie spôsobu odstránenia nedostatkov v dokumentácii, ktoré 

boli identifikované ÚJD SR a ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 2.1. 

Zapracovaním pripomienok, resp. odstránením nedostatkov podania vznikli v predmetnej 

dokumentácii (ktorá je podkladom pre rozhodnutie) zmeny oproti dokumentácii, ktorá bola 

zverejnená úradom od 16.03.2017 do 30.06.2017 v Mochovciach. Podrobný opis zmien je 

uvedený v prílohe č. 1. 

- V prílohách č. 2 a 3 je uvedené hodnotenie spôsobu odstránenia nedostatkov v dokumentácii, 

ktoré boli identifikované ÚJD SR a ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 2.2. 

Zapracovaním pripomienok, resp. odstránením nedostatkov podania vznikli v predmetnej 

dokumentácii (ktorá je podkladom pre rozhodnutie) zmeny oproti dokumentácii, ktorá bola 

zverejnená úradom od 16.03.2017 do 30.06.2017 v Mochovciach. Opis zmien je uvedený 

v prílohách č. 2 a 3. 

V časti „Odstránenie nedostatkov podania identifikovaných ÚJD SR – 3. časť“ 
- V prílohe č. 1 je uvedené hodnotenie spôsobu odstránenia nedostatkov v dokumentácii, ktoré 

boli identifikované ÚJD SR a ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 3.1. 

Zapracovaním pripomienok, resp. odstránením nedostatkov podania vznikli v predmetnej 

dokumentácii (ktorá je podkladom pre rozhodnutie) zmeny oproti dokumentácii, ktorá bola 

zverejnená úradom od 16.03.2017 do 30.06.2017 v Mochovciach. Opis zmien je uvedený 

v prílohe č. 1. 

- V prílohe č. 2 je uvedené hodnotenie spôsobu odstránenia nedostatkov v dokumentácii, ktoré 

boli identifikované ÚJD SR a ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 3.2. 

Zapracovaním pripomienok, resp. odstránením nedostatkov podania vznikli v predmetnej 

dokumentácii (ktorá je podkladom pre rozhodnutie) zmeny oproti dokumentácii, ktorá bola 

zverejnená úradom od 16.03.2017 do 30.06.2017 v Mochovciach. Opis zmien je uvedený 

v prílohe č. 2. 

Ako samostatná príloha je zverejnený dokument Vyhodnotenie plnenia odporúčaných podmienok 

MŹP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp („Plnenie požiadaviek procesu 

EIA“). 

Zverejnením podkladov pre rozhodnutie v predmetných správnych konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 

správneho poriadku, kde sa účastníkom konania dáva možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

Vyjadrenia účastníkov konania k podkladom pre rozhodnutie  v správnych konaniach 3. a 4. blok je 

možné zaslať písomne na ÚJD SR najneskôr do 28.10.2018. 


