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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) zverejňuje 

doplňujúce podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci žiadosti spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a. s. (ďalej len „žiadateľ o povolenie“) 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), 

 

- 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), 

 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 zákona 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 

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 (ďalej 

len správne konanie č. 2.3).  

 

Podklady a návrh rozhodnutia k predmetným správnym konaniam boli zverejnené 

na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR a webovom sídle ÚJD SR od 17. 02. 2020 do 15. 

04. 2020. Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá je predmetom povoľovacieho konania, účasť 

domácej i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ako aj vplyv epidemiologickej 

situácie na plnenie podmienok rozhodnutia žiadateľom o povolenie, má ÚJD SR za to, že by 
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zainteresované subjekty mali mať možnosť opätovne sa oboznámiť s aktuálnym stavom plnenia 

podmienok pre vydanie rozhodnutia vo vyššie uvedených správnych konaniach.  

 

Zverejnením podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 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 (ďalej len „správny poriadok“), ktorým sa účastníkom konania dáva 

možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako sa zverejnením podkladov pre 

rozhodnutie umožňuje realizácia práva verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 Dohovoru o prístupe 

k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 

v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“) ako medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 43/2006 Z. z.).  

 

Ako podklady pre rozhodnutie pre vyššie uvedený účel ÚJD SR zverejňuje v tejto etape 

Predprevádzkovú bezpečnostnú správu MO34. V ďalšej etape ÚJD SR zverejní doplnený návrh 

rozhodnutia vo veci, ako aj dokument „Odpočet plnenia Záverečného stanoviska č. 395/2010 – 

3.4/hp Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, vydaný MŽP SR“, 

prípadne ďalšie podklady. 

 

O zverejnení návrhu rozhodnutia vo veci a doplňujúcich podkladov pre rozhodnutie 

v ďalšej etape bude ÚJD SR informovať účastníkov konania a verejnosť samostatne. ÚJD SR 

súčasne s informáciou o zverejnení návrhu rozhodnutia a podkladov pre rozhodnutie v ďalšej 

etape stanoví termín, v ktorom sa účastníci konania a verejnosť budú môcť k návrhu 

rozhodnutia a všetkým zverejneným podkladom vyjadriť.  

 

Prístup k doplňujúcim podkladom pre rozhodnutie: „www.ujd@gov.sk“ → 

„Informovanie verejnosti“ → „Správne konanie - MO34“ ako „Podklady pre rozhodnutie 3. 

blok – Zverejnenie“. 

 

ÚJD SR opätovne upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 8 ods. 10 atómového 

zákona v znení jeho poslednej novely uverejnenej v Zbierke zákonov SR pod č. 279/2019 Z. z. 

účinnej od 01. 10. 2019, doručuje účastníkom konania všetky písomnosti, vrátane rozhodnutia 

o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť 

verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška sa zverejňuje na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

SR a na webovom sídle ÚJD SR.  

 

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

„www.ujd@gov.sk“ → „Informovanie verejnosti“ → „Správne konanie - MO34“. 

 

Účastníkom konania, ktorí zaslali svoju e-mailovú adresu ÚJD SR (info@ujd.gov.sk) 

pre účely zasielania upozornení o zverejnení verejnej vyhlášky je toto oznámenie zaslané aj 

formou e-mailu.   

 

S pozdravom 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

 

Príloha: neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 7507/2020 do anglického jazyka 
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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 

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: 

Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov 226 + verejná vyhláška 

Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom + verejná 

vyhláška 

Ústredný portál verejnej správy SR 


