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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, povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok a predčasné užívanie 3. bloku 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 

„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), 

 

a súvisiacich správnych konaní 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) 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), 

 

- a povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 

a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona 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 (správne konanie č. 2.3), 

 



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.  

 

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené nasledovne: 

 

a) V mesiacoch marec až máj 2020 došlo k výraznému zníženiu tempa dokončovacích 

prác na 3. bloku MO34, ktoré bolo spôsobené aplikáciou potrebných opatrení pre 

zabránenie šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19 v podmienkach 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Tým boli podstatným spôsobom ovplyvnené 

niektoré činnosti, ktorých dokončenie je potrebné pred vydaním rozhodnutia vo veci, 

resp. pred uvádzaním 3. bloku do prevádzky. 

 

b) Pred vydaním rozhodnutia vo veci je potrebné na 3. bloku MO34 vykonať pomerne 

rozsiahlu kontrola kvality použitých hutných materiálov. Táto kontrola je vyvolaná 

zistením nezhodného materiálu pri dvoch T-kusoch potrubia DN15 inštalovaných na 4. 

bloku MO34. Vzhľadom k rozsahu kontrolných činností je oprávnené predpokladať, že 

samotná realizácia tejto kontroly a  súvisiaca možná výmena niektorých hutných 

komponentov môže presiahnuť horizont pôvodnej lehoty pre vydanie rozhodnutia 

vo veci.  

 

Pozn.: ÚJD SR vydal k prebiehajúcej kontrole hutných materiálov stanovisko, ktoré je 

zverejnené na jeho webovom sídle  

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/66676A117 0046E12C125855E003ABE9E 

 

alebo: 

 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Stanovisko_UJD_SR/$FILE/TS_materialy_4

maj2020.pdf 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 

 

 
 

Príloha: neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 3913/2020 do anglického jazyka 

 

 

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 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/66676A117%200046E12C125855E003ABE9E
https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Stanovisko_UJD_SR/$FILE/TS_materialy_4maj2020.pdf
https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Stanovisko_UJD_SR/$FILE/TS_materialy_4maj2020.pdf


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: 

1. Obec Nový Tekov 

2. starosta obce 

3. Obecný úrad Nový Tekov 

4. 935 33 Nový Tekov 226 + verejná vyhláška 

5. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej 

armády ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom + verejná vyhláška 

6. Ústredný portál verejnej správy SR 

 

 


