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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 
 

 

Číslo: 5321/2017 

 

 

 

 

 

       Slovenské elektrárne, a.s. 

       závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  3 3 4/ 2 0 1 7 

o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 29 ods. (1) správneho 

poriadku a podľa § 8 ods. (7) 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“) 

 

p r e r u š u j e  
 

 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 

821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,  

 

 

správne konanie vo veci vydania 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 v rozsahu manipulácie a skladovania 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej aj „správne konanie č. 1.1“) 
 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5260/2017 z 22.08.2017. 
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Ak v stanovenej lehote tieto nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie 

č. 1.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Správne konanie č. 1.1 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení identifikovaných nedostatkov podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu 

úradu zn. 5260/2017 a súčasne s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona po doplnení 

protokolov o pripravenosti všetkých zariadení uzla čerstvého paliva na uvádzanie do 

prevádzky vrátane systémov a zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a vzduchotechniky 

miestností.  

Úrad zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby požadované protokoly o pripravenosti 

všetkých zariadení uzla čerstvého paliva predložili najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia. Ich predloženie je potrebné podľa § 3 ods. (5) správneho 

poriadku s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona na spoľahlivé zistenie stavu vecí 

a vydanie rozhodnutia vo veci.  

Ak v stanovenej lehote nebudú protokoly o pripravenosti všetkých zariadení uzla čerstvého 

paliva predložené, bude správne konanie č. 1.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) 

správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona zastavené. 

 

 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania 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 aj „správne konanie č. 1.2“) 

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5260/2017 z 22.08.2017. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie č. 1.2 

v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Správne konanie č. 1.2 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení identifikovaných nedostatkov podania v správnom konaní č. 1.1, ktoré sú 

uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5260/2017 a súčasne po odstránení nedostatkov podania, 

ktoré sú identifikované úradom v správnom konaní č. 1.2 (tieto nedostatky podania sú 

uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5260/2017) a súčasne s odkazom na prílohu č. 1 bod C 

písm. s) zákona po doplnení dokladu o pripravenosti všetkých zariadení uzla čerstvého paliva 

na prevádzku vrátane elektrickej požiarnej signalizácie a vzduchotechniky miestností. 

Úrad zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby požadovaný doklad o pripravenosti 

všetkých zariadení uzla čerstvého paliva predložili na úrad najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia. Jeho predloženie je potrebné podľa § 3 ods. (5) správneho 
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poriadku s odkazom na prílohu č. 1 bod C písm. s) zákona na spoľahlivé zistenie stavu vecí 

a vydanie rozhodnutia vo veci.  

Ak v stanovenej lehote nebude doklad o pripravenosti všetkých zariadení uzla čerstvého 

paliva na uvádzanie do prevádzky predložený, bude správne konanie č. 1.2 v súlade 

s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona zastavené. 

 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová 

elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba podľa ustanovenia § 83 zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

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

(3) zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle 

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

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 listu úradu zn. 5260/2017 z 22.08.2017. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie 

č. 1.3 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (8) 

zákona zastavené. 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 

84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. (3) správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 

(4) správneho poriadku doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 4 listu úradu zn.. 5260/2017 

z 22.08.2017. Najneskorší termín doplnenia tejto dokumentácie konania je viazaný na lehoty 

pre vydanie povolenia v správnom konaní č. 1.2 podľa § 8 ods. (5) písm. c) zákona vo väzbe 

na § 6 ods. (2) písm. j) zákona a na § 80 ods. (1) stavebného zákona a § 17 ods. (2) písm. d) 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

Ak v stanovenej lehote nebude dokumentácia k miestnemu zisťovaniu pre uzol čerstvého 

paliva predložená, bude správne konanie č. 1.3 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) 

správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 1.3 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať po 

odstránení nedostatkov podania v konaniach č. 1.1 (sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu 

zn. 5260/2017) a č. 1.2 (sú uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5260/2017) a súčasne 

po doplnení dokladu o pripravenosti všetkých zariadení uzla čerstvého paliva na prevádzku 

vrátane elektrickej požiarnej signalizácie a vzduchotechniky miestností a po doplnení 

dokumentácie k miestnemu zisťovaniu pre uzol čerstvého paliva podľa § 80 až 84 stavebného 

zákona (podľa prílohy č. 4 listu úradu zn. 5260/2017).  
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podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania 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 č. 2.1“),  

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5263/2017 z 22.08.2017. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie č. 2.1 

v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Úrad zároveň s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, 

aby podanie v správnom konaní č. 2.1 doplnili o protokoly o úspešne vykonaných skúškach 

zariadení pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu zariadení spoločných pre 3. a 4. blok a slúžiacich 

k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva a o harmonogram ďalších skúšok týchto 

zariadení, ktoré je potrebné vykonať pred začatím uvádzania 3. bloku do prevádzky. Tieto 

protokoly a harmonogram požaduje úrad predložiť podľa stavu skúšok k rovnakému termínu 

ako požadované vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku alebo predbežný doklad 

o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky (bod 1 

výrokovej časti rozhodnutia v správnom konaní č. 2.2) a to v najneskoršom termíne do 12 

mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia. Ich predloženie je potrebné podľa § 3 ods. (5) 

správneho poriadku s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona na spoľahlivé zistenie stavu 

vecí a vydanie rozhodnutia vo veci.  

Ak v stanovenej lehote nebudú predmetné protokoly a harmonogram predložené, bude 

správne konanie č. 2.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 

ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 2.1 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení identifikovaných nedostatkov podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu 

úradu zn. 5263/2017 a súčasne s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona po doplnení 

predmetných protokolov o vykonaných skúškach zariadení pre nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok a slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva 

a harmonogramu ďalších skúšok týchto zariadení, ktoré je potrebné vykonať pred začiatkom 

uvádzania 3. bloku do prevádzky. 
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podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 

do prevádzky podľa § 5 ods. (3) písm. b) 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“) 

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5263/2017 z 22.08.2017. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie č. 2.2 

v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Úrad zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podanie v správnom konaní č. 2.2 

doplnili nasledovne: 

- 1) s odvolaním sa na § 6 ods. (2) písm. e) zákona  a prílohu č. 1 bod C písm. s) zákona 

o vyhodnotenie skúšok systémov a zariadení 3. bloku alebo predbežný doklad 

o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky, ktoré 

budú potvrdzovať vysoký stupeň jeho pripravenosti na začatie etapovej časti 

neaktívnych skúšok pre 3. blok MO34. Požiadavky úradu na vyhodnotenie/predbežný 

doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku sú uvedené v prílohe č. 3 listu 

úradu zn. 5263/2017. 

- 2) s odvolaním sa na prílohu č. 1 bod C písm. r) zákona vo väzbe na § 24 zákona 

a § 16 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších 

predpisov o doklady, potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov 

Slovenských elektrární, a.s. na vykonávanie činností s priamym vplyvom na jadrovú 

bezpečnosť (vybraní zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) a s vplyvom na jadrovú 

bezpečnosť (odborne spôsobilí zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) na uvádzanie 

3. bloku MO34 do prevádzky. Požiadavky úradu na potvrdenie splnenia 

kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. na uvádzanie 

3. bloku MO34 do prevádzky sú uvedené v prílohe č. 3 listu úradu zn. 5263/2017. 

Úrad vyzýva Slovenské elektrárne, a.s. doplniť podanie podľa bodov 1) a 2) najneskôr do 12 

mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia. Požadované doplnenie podania je potrebné podľa  

§ 3 ods. (5) správneho poriadku s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona a na prílohu č. 1 

bod C písm. r) a písm. s) zákona na spoľahlivé zistenie stavu vecí a vydanie rozhodnutia 

vo veci.  

Ak v stanovenej lehote nebude predmetné vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku alebo 

predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku MO34 na uvádzanie 

do prevádzky a požadované doklady, potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek 

zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. predložené, bude správne konanie č. 2.2 v súlade 

s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 2.2 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení identifikovaných nedostatkov podania v správnom konaní č. 2.1, ktoré sú 

uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5263/2017 a súčasne po odstránení nedostatkov podania, 
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ktoré sú identifikované úradom v správnom konaní č. 2.2 (nedostatky podania sú uvedené 

v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5263/2017) a súčasne po doplnení podania o predmetné 

vyhodnotenie skúšok zariadení a systémov 3. bloku alebo predbežný doklad o pripravenosti 

systémov a zariadení 3. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky a súčasne o doklady, 

potvrdzujúce plnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. 

na uvádzanie 3. bloku MO34 do prevádzky. 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania 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) 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“) 

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 

84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. (3) správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 

(4) správneho poriadku doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 4 listu úradu zn. 5263/2017 

z 22.08.2017 pre všetky stavebné objekty 3. bloku MO34 a spoločné stavebné objekty pre 3. 

a 4. blok MO34, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 a to v lehote najneskôr do 

12 mesiacov od splnenia podmienok pre pokračovanie v správnom konaní č. 2.2, ktoré sú 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre uvedené správne konanie č. 2.2. 

Ak v stanovenej lehote nebude dokumentácia podľa prílohy č. 4 listu úradu 

zn. 5263/2017 z 22.08.2017 a to pre všetky stavebné objekty 3. bloku MO34 a spoločné 

stavebné objekty pre 3. a 4. blok MO34, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 

predložená, bude správne konanie č. 2.3 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) 

správneho poriadku a § 8 ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 2.3 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 2.1 (sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu 

zn. 5263/2017) a č. 2.2 (sú uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5263/2017) a súčasne 

po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 84 stavebného zákona 

podľa prílohy č. 4 listu úradu zn. 5263/2017 pre jednotlivé stavebné objekty 3. bloku MO34 

a spoločné objekty pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku. 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania 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 č. 3.1“) 
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Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku do 15.02.2018 odstránili 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5263/2017 z 22.08.2017 

a ktoré sú spoločné pre správne konania č. 2.1 a č. 3.1. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie č. 3.1 

v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Úrad zároveň s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, 

aby podanie v správnom konaní č. 3.1 doplnili o protokoly o úspešne vykonaných skúškach 

zariadení pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu zariadení spoločných pre 3. a 4. blok a slúžiacich 

k prevádzke 4. bloku a o harmonogram ďalších skúšok týchto zariadení, ktoré je potrebné 

vykonať pred uvádzaním 4. bloku MO34 do prevádzky, a to v najneskoršom termíne do 12 

mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia. Ich predloženie je  potrebné podľa § 3 ods. (5) 

správneho poriadku s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona na spoľahlivé zistenie stavu 

vecí a vydanie rozhodnutia vo veci.  

Ak v stanovenej lehote nebudú predmetné protokoly a harmonogram predložené, bude 

správne konanie č. 3.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 

ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 3.1 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení identifikovaných nedostatkov podania (sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu 

zn. 5263/2017) a po doplnení podania o predmetné protokoly o odskúšaní zariadení na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 4. blok MO34 

a požadovaného harmonogramu ich ďalších skúšok. 

 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 

do prevádzky podľa § 5 ods. (3) písm. b) 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“) 

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podľa § 19 ods. (3) správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. (4) správneho poriadku odstránili do 15.02.2018 

nedostatky podania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5265/2017 z 22.08.2017. 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, bude správne konanie č. 3.2 

v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a podľa 8 ods. (8) zákona 

zastavené. 

Úrad zároveň s odvolaním sa na § 6 ods. (2) písm. e) zákona a prílohu č. 1 bod C písm. s) 

zákona Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby podanie v správnom konaní č. 3.2 doplnili 
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o vyhodnotenie stavu skúšok systémov a zariadení 4. bloku MO34 a harmonogram skúšok 

systémov 4. bloku MO34, ktorý bude vychádzať z uvedeného vyhodnotenia a to 

v najneskoršom termíne do 12 mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia. Ich doplnenie je 

potrebné podľa § 3 ods. (5) správneho poriadku s odkazom na § 6 ods. (2) písm. e) zákona 

na spoľahlivé zistenie stavu vecí a vydanie rozhodnutia vo veci. Požiadavky úradu 

na predbežné vyhodnotenie stavu skúšok systémov a zariadení 4. bloku a harmonogram 

skúšok sú uvedené v prílohe č. 2 listu úradu zn. 5265/2017. 

Ak v stanovenej lehote nebudú predmetné vyhodnotenie a harmonogram predložené, bude 

správne konanie č. 3.2 v súlade s ustanovením § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku a § 8 

ods. (8) zákona zastavené. 

Správne konanie č. 3.2 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení nedostatkov podania, ktoré sú identifikované úradom v správnom konaní č. 3.1 

(nedostatky podania sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5263/2017 a sú spoločné pre 

správne konania č. 2.1 a č. 3.1) a súčasne po odstránení nedostatkov podania, ktoré sú 

identifikované úradom v správnom konaní č. 3.2 (nedostatky podania sú uvedené v prílohe 

č. 1 listu úradu zn. 5265/2017) a s odvolaním sa na § 6 ods. (2) písm. e) zákona a prílohu č. 1 

bod C písm. s) zákona po dodaní vyhodnotenia stavu skúšok systémov a zariadení 4. bloku 

MO34 a harmonogramu skúšok systémov 4. bloku MO34, ktorý bude vychádzať z uvedeného 

vyhodnotenia. 

 

 

podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku a podľa § 8 ods. (7) zákona  

p r e r u š u j e  

správne konanie vo veci vydania 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) 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“) 

 

Zároveň Slovenské elektrárne, a.s. vyzýva, aby k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 

84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. (3) správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 

(4) správneho poriadku doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 3 listu úradu zn. 5265/2017 

z 22.08.2017 pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou 

jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. 

Správne konanie č. 3.3 bude podľa § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovať 

po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 (sú uvedené v prílohe č. 1 listu úradu 

zn. 5263/2017 z 22.08.2017 a sú spoločné pre správne konania č 2.1 a č. 3.1) a č. 3.2 (sú 

uvedené v prílohe č. 1 listu úradu zn. 5265/2017 z 22.08.2017) a po doplnení dokumentácie 

k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 84 stavebného zákona podľa prílohy č. 3 listu úradu 

zn. 5265/2017 pre jednotlivé stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky na základe žiadosti Slovenských 

elektrární, a.s. z 12.12.2016 zn. SE2016/077759 začal dňom 12.12.2016 správne konanie 

vo veci žiadosti SE, a.s., o vydanie povolenia na: 

- nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení MO34 podľa § 5 ods. (3) 

písm. g) zákona v rozsahu manipulácie a skladovania jadrového paliva v uzle 

čerstvého paliva, 

- 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, 

- na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. 

stavba podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. (3) písm. b) 

zákona a § 19 ods. (3) zákona časti stavby v rozsahu manipulácie a skladovania 

čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, 

- nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom 

zariadení MO34 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), 

- uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky podľa § 5 ods. (3) písm. b) 

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, 

- predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 

3. stavba 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, 

- nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom 

zariadení MO34 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, 

- uvádzanie jadrového zariadenia MO34 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, 

- predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 

3. stavba 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 

Súčasťou podania je dokumentácia, ktorá je evidovaná v spise č. 3720-2016. 

Po predbežnom vyhodnotení dokumentácie, ktorú predložili Slovenské elektrárne, a.s. 

úradu v uvedených správnych konaniach, z dôvodu jej značného rozsahu (377 príloh) 

a potreby upraviť túto dokumentáciu pre účely nazerania do spisu (odstránenie citlivých 

informácií podľa § 3 ods. (16) a (17) zákona) bola podľa § 49 ods. (2) správneho poriadku 

odvolacím správnym orgánom (predsedníčkou ÚJD SR ako orgánom oprávneným rozhodnúť 

o rozklade) predĺžená lehota pre rozhodnutie listom zn. 626/2017 z 01.02.2017. 
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Po odstránení citlivých informácií z dokumentácie podľa internej smernice úradu 

o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií z dokumentácie, bola dokumentácia daná 

k dispozícii pre účely nazerania do spisu podľa § 23 správneho poriadku s odkazom na § 33 

ods. (2) správneho poriadku od 16.03.2017 do 30.06.2017. Účastníci konania, ktorí využili 

možnosť nazerania do spisu uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené 

v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31.07.2017. 

Úrad je povinný vysporiadať sa týmito pripomienkami podľa § 32 správneho poriadku 

a z uvedeného dôvodu zapracoval vecné pripomienky účastníkov konania do zoznamu 

nedostatkov podania. Účastníci konania boli písomne úradom informovaní o priebehu konania 

(začatie konania, predĺženie lehoty pre rozhodnutie, zverejnenie dokumentácie pre účely 

nazerania do spisu). Verejnosť bola o uvedených skutočnostiach priebežne informovaná na 

internetových stránkach úradu, oznámením na Ústrednom portáli verejnej správy a verejnými 

vyhláškami v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov. 

Po ukončení predbežného hodnotenia pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu 

predloženej dokumentácie, hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami 

legislatívnych predpisov. Podľa § 3 ods. (2) správneho poriadku úrad postupoval v úzkej 

súčinnosti so žiadateľom a na pracovnej úrovni postupne odsúhlasil spôsob zapracovania 

väčšiny pripomienok úradu do príslušnej dokumentácie. Výsledkom hodnotenia sú 

pripomienky úradu k dokumentácii, ktoré boli zaslané Slovenským elektrárňam, a.s. listami 

úradu (odkazy na príslušné listy úradu sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia). 

Po vykonaní hodnotenia predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ 

musí odstrániť nedostatky podania, resp. musí svoje podanie doplniť. Nedostatky podania boli 

žiadateľovi zaslané písomne listami úradu, ktorých reg. čísla sú uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

Úrad konštatuje, že nedostatky podania v jednotlivých správnych konania, ktoré sú 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, je možné rozdeliť do dvoch skupín: 

1) Nedostatky podania, ktoré sú vyvolané stavom pripravenosti jadrového zariadenia 

MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov. 

Túto dokumentáciu z uvedeného dôvodu zatiaľ Slovenské elektrárne, a.s. nemajú 

k dispozícii, v podaní ju ale identifikovali s tým, že bude na úrad doručovaná 

postupne, v súlade s postupom prác a dosiahnutým stupňom pripravenosti 

jadrového zariadenia k jednotlivým skúškam. Dodaním časti tejto dokumentácie 

Slovenské elektrárne, a.s. potvrdia dostatočnú pripravenosť zariadenia na plynulé 

pokračovanie prác vedúcich k uvádzaniu jadrového zariadenia do prevádzky. Úrad 

stanovil na doplnenie tejto dokumentácie do podania primeranú dobu. 

2) Nedostatky v dokumentácii, ktorá už bola doručená na úrad. Nedostatky v tejto 

dokumentácii úrad identifikoval a vo výrokovej časti rozhodnutia stanovil 

primeranú dobu na ich odstránenie. Úrad stanovil na odstránenie nedostatkov 

v dokumentácii kratší termín ako na odstránenie nedostatkov podania podľa bodu 

1), berúc do úvahy pomerne malý počet pripomienok, ktorých vecné zapracovanie 

do dokumentácie ešte ostáva vyriešiť. 

Úrad bude pokračovať v jednotlivých správnych konaniach v súlade s § 29 ods. (4) 

správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky 

nedostatky jednotlivých podaní, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 
 

 

Podľa § 29 ods. (3) správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania 

nemožno podať rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

 

 

 

V Trnave, 23.08.2017 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1) Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09  Bratislava 

2) Obec Nový Tekov, starosta obce, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33  Nový Tekov + 

verejná vyhláška 

3) Obecný úrad Kalná nad Hronom, starosta obce, Červenej armády ČA 55, 935 32  Kalná 

nad Hronom + verejná vyhláška 

4) Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra 

5) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy 

a dráh, dráhový stavebný úrad, P. O. box 100, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

6) Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. 

Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 1 

7) Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 

86  Bratislava 

8) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 

11  Nitra 

9) Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava 37 

10) Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45  Bratislava 

11) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38  

Levice 

12) Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava 

13) Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15  Bratislava 212 

14) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica 

15) Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ulica Ľudovíta 

Štúra 53, 934 03  Levice 

16) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03  

Levice 

17) Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra 

18) Slovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39  Mochovce 

19) Ústredný portál verejnej správy SR 
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20) Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 

21) Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

22) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova  2A, 949 01  Nitra 

23) Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 

cesta 69, 974 98  Banská Bystrica 

24) Ústav jaderného výskumu Řež, a.s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00  

Praha 8 – Libeň, ČR 

25) Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935  26  Starý Tekov 

26) Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur 

27) Mesto Tlmače, Nám. odbojárov 10, 935 21 Tlmače 

28) Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače 

29) Obecný úrad Nemčiňany, č. 128, 951 81  Nemčiňany 

30) Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 

31) Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen  

32) Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava  

33) VLK  VÝCHODNÉ  KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina 

34) Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P.O.Box 93, 814 99 Bratislava 

35) Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava 

36) Ing. Jozef Križan, Adlerova 21, 040 22 Košice 

37) Ing. Jozef Pacala, Starý Tekov 

38) Mgr. Michal Jesenič, Súťažná 1, 821 08 Bratislava 

39) Ing. Ľubomír Sikeľa, starosta obce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21  Veľké 

Kozmálovce 

40) Dalibor Stráský, Žižkovo náměstí 80, 373 12 Borovany, Česká republika 

41) Mr. Jorgo Riss, Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, 

Belgium 

42) Mr. Jan Haverkamp, EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, 
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