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Číslo: 1576/2022, spis č. UJD SR 1220-2022 

 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  8 4 / 2 0 2 2 
 

 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny 
orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Slovenských elektrární, 
a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, zapísanej v OR Okresného súdu 
Bratislava I, Odd. Sa, č. 2904/B (ďalej len stavebník) a podľa § 83 stavebného zákona 

 

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y 
 

 

IPR 10178/6 – SO 525 Stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO. 

 

 

Úrad podľa § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí: 
1. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 9 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) odstrániť pripomienky a upozornenia 

z odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby k dokumentácii pre stavebné 
povolenie č. 200600820/11/2020/PD zo dňa 23.11.2020, t. j. pred uvedením pracovných 
prostriedkov a technologických zariadení do prevádzky preveriť oprávnenou osobou 
v zmysle platného predpisu. 

2. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 4 bod 4.5 prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. opatriť únikové východy 
v kolaudovanom objekte SO 525 bezpečnostným značením podľa osobitného predpisu (NV 
SR č. 387/2006 Z. z.). 



 

 

2./5 strán rozhodnutia ÚJD SR č.84/2022 

3. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a)  v nadväznosti na § 38 ods. 1 

zákona č.124/2006 Z. z. označiť v plnom rozsahu jednotlivé konce káblov napojenia na 
elektrických zariadeniach v kolaudovanom objekte SO 525. 

4. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a)  v nadväznosti na § 38 ods. 1 

zákona č.124/2006 Z. z. opatriť elektrický rozvádzač s označením OF J625 nachádzajúci sa 
v kolaudovanom objekte vo vonkajších priestoroch dobre viditeľným a čitateľným 
výkonnostným štítkom. 

Podmienky povolenia treba odstrániť v termíne do 23.3.2022 a ich odstránenie oznámiť 
Inšpektorátu práce Nitra a úradu. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Na základe návrhu stavebníka zn. SE/2022/001521/Mc z 13.1.2022  začal úrad dňom 
podania, 17.1.2022, kolaudačné konanie na stavbu IPR 10178/6 – SO 525 Stanovište mobilných 
dieselgenerátorov EBO. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 197/2021 

zo 6. 7.2021. 

Predmetom kolaudačného konania je realizácia nového stanovišťa – parkoviska pre  dva 

mobilné dieselgenerátory a k nim prislúchajúcim dvom nádržiam na naftu. 

Úrad listom č. 393/2022 z 20.1.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie kolaudačného  konania a zároveň ich pozval na ústne rokovanie. Návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou 

obhliadkou dňa 9.2.2022 v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne 
Jaslovské Bohunice. 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 
- zápisnicu o prevzatí č. 001/2022/IPR 10178/6 /PAPRPRPA022178WIP8S10, 

- zápis o tlakovej skúške – požiarny vodovod č. 01/09/21-TSEBO,  

- správu o vypracovaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky vonkajšej ochrany pred 

bleskom LPS, 

- správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, 
- doklady o nakladaní s odpadom, 

- stavebný denník,  

- geometrický plán.  

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci uvedené v záväznom stanovisku IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5068-2022/2456 

z 23. 2.2022, ktoré sú zapracované ako podmienky vo výrokovej časti rozhodnutia. Zistené 
nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a 

preto Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním  kolaudačného rozhodnutia za podmienky, že 
tieto nedostatky stavebník odstráni v danom termíne a ich odstránenie oznámi príslušnému 
inšpektorátu práce a úradu. 
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Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave vykonalo miestnu 

obhliadku samostatne a v stanovisku č. KRHZ-TT-2022/000028-002 z 1.2.2022, doručenom na 
úrad 2.2.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej 
ochrany súhlasí bez pripomienok. 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 
hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bolo 

21.1.2022 v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslané písomné vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 5655/ 

2021-1.7/zg-R. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečil stavebník. 
MŽP SR v rámci kolaudačného konania a po posúdení písomného vyhodnotenia 

splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 5655/2021-

1.7/zg-R v záväznom stanovisku č. 385/2022-1.7/sr  11729/2022 z 24.2.2022 konštatuje, že 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu IPR 10178/6 – SO 525 Stanovište 
mobilných dieselgenerátorov EBO je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp 

z 2.5.2005 a  s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 5655/2021-1.7/zg-R 

21183/2021, 21184/2021-int z 19.4.2021 a ich podmienkami. 

Ostatné pozvané dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani v určenej 
lehote nevzniesli námietky alebo pripomienky. 

Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom 
v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu.  

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti 
a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 250.- € (slovom dvestopäťdesiat eur) bol stanovený podľa 
sadzobník správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a písm. g) zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený 
bankovým prevodom. 

 

 

Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku  je účastník konania oprávnený  proti tomuto 

rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 
Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný 
účinok. 

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona 
oprávnené podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 
v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutie v zisťovacom konaní 
MŽP SR č. 5655/ 2021-1.7/zg-R z 19.04.2021. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 
pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 
Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

Trnava 9.3.2022 

 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 

v zastúpení Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru   
odbor rádioaktívnych odpadov  

a vyraďovania jadrových zariadení 
 

 

 

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona doručuje účastníkovi konania 
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania 
podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného predpisu, 
verejnou vyhláškou. 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 
(v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode 
do budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, a na elektronickej 

úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia 
lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec 
lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po 
uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci 
po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.  
 

Dátum vyvesenia:  
Odtlačok pečiatky a podpis:  
 

Dátum doručenia:  
Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

Dátum zvesenia:  
Odtlačok pečiatky a podpis:  

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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Rozdeľovník: 
Účastník konania 

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

Dotknuté orgány 

1. Obec Pečeňady, starosta obce, 922 07  Pečeňady 

2. KR HaZZ v Trnave, odd. požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77  Trnava  
3. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-OPaK, Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

4. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-ŠVS,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

5. OÚ Piešťany, odbor SoŽP-OO,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

6. OÚ Piešťany, odbor SoŽP OH,  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

7. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra  

8. MŽP SR, Sekcia PVŽP, Odbor PVŽP, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35  Bratislava 
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