
Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní 

a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného  

záujmu, vedených  

na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Číslo správneho konania: 3923-2018 
Účastník 

konania 

Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské 

Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok 

elektrárne Mochovce 

Začatie 

konania 

Rozhodnutie č. 298/2018 vydal ÚJD SR na základe podania z 12. 12. 2016 zn. 

SE/2016/077759, ktoré bolo zaregistrované na úrade pod reg. č. 7604/2016 

v spise č. 3720-2016, vo veci žiadosti Slovenských elektrární, a. s. o vydanie 

povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 

písm. b) atómového zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva a súčasne povolenie na predčasné 

užívane stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba, 

SO 800/1-02 Budova reaktorov II. HVB, miestnosť č. 407 Sklad čerstvého 

paliva 

Predmet 

konania 

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu č. 298/2018 – povolenie na 

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

atómového zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového 

paliva v uzle čerstvého paliva a súčasne povolenie na predčasné užívane 

stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba, SO 800/1-

02 Budova reaktorov II. HVB, miestnosť č. 407 Sklad čerstvého paliva 

Priebeh 

konania 

Dňa 20. 12. 2018 odstúpila sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných 

činností rozklad proti rozhodnutiu č. 298/2018 – povolenie na uvádzanie 

jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového 

zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle 

čerstvého paliva a súčasne povolenie na predčasné užívane stavby Atómová 

elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba, SO 800/1-02 Budova 

reaktorov II. HVB, miestnosť č. 407 Sklad čerstvého paliva. 

Dňa 7. 1. 2019 bola ustanovená osobitná komisia na riešenie rozkladových 

konaní. 

Dňa 7. 1. 2019 vyžiadané stanovisko MŽP SR k EIA v rámci rozkladového 

konania. 

V týždni od 28. januára do 1. februára 2019 sa uskutoční rokovanie 

rozkladovej komisie. 

Po vyjadrení účastníkov konania k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich 

získania bude vydané druhostupňové rozhodnutie. 

Následne bude rozhodnutie zverejnené na webovom sídle ÚJD SR. 

Dotknuté 

správne 

orgány 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Skončenie 

konania 

Predpoklad 15. marca 2019 

 


