
Úľad jadľového dozoru Slovenskej ľepubliky,
Bajkalská 27,P. o. Box 24,820 07 Bľatislava27,

pľacovisko Okružná 5' 918 64 Trnava

Číslo: 293812)2l, spis UJD SR 1349-202l

Slovenské elektľáľne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

RoZHoDNUTIE č. 138 l202l

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ,,úľad'o), ako vecne príslušný
správny orgán podľa $ 5 a $ 46 zákona č. 7 l l 1967 Zb . o správnom konaní (spľávny poriadok)
v znení neskoľších predpisov, podľa $ 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č,. 54112004 Z. z.
o mieľovom vyuŽivaní jadrovej eneľgie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne' a. s', IČo: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821
09 Bratislava 2, závod I. a 2. blok Elektrárne Mochovce,935 39 Mochovce, zapisaná
v obchodnom ľegistri okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa2904lB,

na ľealizáciu

projektovej zmeny IPR M20005 ,,Pľehodnotenie klasiÍikácie budov azariadení
blokov EMo 1,2", časť pľojektu IPR 20400 ,,Pľehodnotenie seizmickej o
zariadení tzv. ,,Vel'ké kompon€iltľ", pľe realizačný pľojekt EMol_sE

002 _ Regeneračnĺ výméník s dochlazovačem l, a2. bloku

d'alej podľa $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schval'uje

zmenu v dokumentácii systému manažéľstva kvality držitel'a povolenia v ľozsahu požiadaviek
na zabezpečovanie kvality vybľaných zariadení (ďalej len ,,YZrr)

obsiahnutych v Individuálnom progľame zabezpečenia kvality (IPZK);
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IPZK _ Regeneľační výmčník s dochlazovačem Zména č. 3
IPZK C1, C2_Seizmické zodolnční,S.IS Ae

a podľa $ 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schval'uje

požiadavky na kvalitu vZL, a 2. bloku JE EMo podl'a IPZK:

1. Plán kontrol a zkoušek PKZ-Seizmické zodolnenr eračního
s dochlazovačem, Ae 20048/d

2, Plán kontľol a zkoušek PKZ-Seizmické zodolnční čníku
s dochlazovačem, mJS Ae 20048/dok,

3. Plán kontrol a skúšok IPR M20005 - Reallzácia úpľav podl'a dokumentácie na
komponentoch PKS-PFS-2021-073;

4. Technologický postup _ Regeneľační výméník s dochlazovačem
- technologický postup; SJS Ae/20047ldok;

5. Výpočtová správa - Regeneľační výmčník s dochlazovačem
výpočtová zpráva; Šĺs ĺe 20046tDok;

TI

T1

odôvodnenie

Úľad na základe Vašej žiadosti z75. 02.2O2I zn.SEl2O2IlO06075lPJ zača| dňom
19.02.202I spľávne konanie vo veci:

a) vydania súhlasu s realizáciou Zmeny YZ najadľovom zariadeni JE EMo I,2 _ Realizačný
pľojekt IPR EMo20400 

',Prehodnotenie 
seizmickej odolnosti vybraných zariaďeni tzv.

,,Veľké komponentyo' 1. a 2. bloku JE EMo",

b) schválenia zmieĺ poŽiadaviek na zabezpečenie kva|ity YZ,

c) schválenia požiadaviek na kv aIítu Y Z,

na jadľovom zaľiadení JE EMo I,2v ľozsahu pľojektovej dokumentácie uvedenej vo výľokovej časti
tohto rozhodnutia"

Pľedmetom pľojektu IPR EMo 20400,,Pľehodnotenie seizmickej odolnosti vybľaných zariadeni
tzv. ,,Veľké komponenty" 1. a 2. bloku JE EMo a zmeny v IPZK na jadľovom zariadení JE EMo
I,2 je doplnenie šmykových zaržĺžiek podľa požiadaviek úvodného pľojektu pre zamedzenie
horizontálnych posuvov. Šmykové zarážky budú pľivarené v úľovni podstavca sedla k hoľnej
pásovine nosníka 1200 oceľovej konštľukcie podľa výkĺesu Ae 20 045/Dok. Jedna sedlová podpoľa
bude pevná, zarážky budú umiestnené po obidvoch stľanách sedla výmenníka' druhá podpoľa bude
v|ožená so zatážkami v smeľe kolmom k osi výmenníka, umoŽňujúc dilatáciu tak ako to je uvedené
v dispozícii, dokument č. Ae 20 045/Dok.

TI
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Ako podklad pľe ľozhodovací proces vo veci vydania súhlasu narealizáciu pľedmetn ej zmeny
kategorizovanej podľa $ 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predloŽená nasledovná
dokumentácia:

1. IPZK - Regeneľační výmčník s dochlazovačem
C], C2-Seizmické zodolnčnĺ; Š.l.S'ne 20053/dok;

2. Pĺán kontľol
s dochlazovačem,

zodolnční ľegeneračního výmčníku
Ae 20048/dok, DPS 1.03.01,

3. Pĺán kontrol a skúšok IPR M20005 _ Realizácia úpľav podľa dokumentácie no
komponentoch PKS-PFS-2021-073;

4

az

č. 3 IPZK

TI5

Technologiclql postup _ Regenerační výmčník s dochlazovačem
te chnol o gic lE po s tup ; SJS Ae/ 2 0 0 4 7 /dok;

Výpočtovó spľáva._ Regeneľačnĺ výmčník s dochlazovačem
výpočtová zpľáva,' Šls,le 20046/Dok;

6. Zpľáva dle vyhlášlE 431/201] Z.r., š 9 odst. J.; Šys Ae20043/dok; vľátane posúdenia
návrhu na zmenu č. 4600013402/71 ahodnotenia bezpečnosti navľhovanej zmeny
č. 46000 1 3402/72 nezávislým posudzovateľom.

Po posúdení pľedloŽenej dokumentácie k predmetnej zmene VZ uvedeného vo výľokovej
časti tohto rozhodnutia úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami
podľa $ 9 ods. l až 3 písm. a) - g) vyhlášky úľadu č.43ll2}ll Z. z. v znení vyhlášky úľadu
č. 10412016 Z, z.

Pľedložený plán kvality' ľesp. IPZK špecifikuje hlavné organizačné a technick é zabezpečenie
činnosti seizmického zodolnenia uloŽení regeneľačných výmenníkov s dochladzovačom v etape
návrhu' pľípravy výroby, výroby, montáže,uvádzaniado pľevádzky,prevádzky a:údržb1 Na základe
posúdenia IPZK v? , zmysle $ 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel kzáveru, Že pľedmetn;ý
IPzKpľimeľane spĺňa podmienky vyžadované $ 6 ods. 2 písm. b vyhlášfy úradu č. 431l2OlI Z. z. v
zneni vyhlášky úľadu č,. 10412016 Z. z.

PľedloŽené požiadavky na kvalitu sú spracované v pľimeľanom rozsahu podľa $ 8 a pľílohy
č,7 písm' k), l) body 2 d 5, písm' m), n), o), p) vyhlášky úľadu č. 43I12OI1
Z. z. v znení vyhlášky úľadu č. 10412016 Z. z.Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality
hutníckych mateľiálov hlavných častí vZ a pľídavných mateľiálov na zvátanie, pevnostné
a seizmické výpočty, bezpečný pľacovný postup, detailné výkľesy a výkľesy pľiestoľového rozloženia
stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáŽe' technologický postup výľoby amontáže,
technologické postupy zvátania, pľotokoly o schválení postupu zvárania, ako aj stanovisko
zodpovedného proj ektanta.

Uľad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministeľstva
Životného prostredia SR (ďalej len ,,MŽP SR") o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa $ 3
písm. Í) zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení
v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní vplyvov"). Z uvedeného dôvodu úľad
v súlade s $ 29 ods. 1 zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení
neskoľších predpisov svojim rozhodnutím č. 82l202l zo dňa 09.03.2O2I správne konanie pľerušil
a súčasne si vyŽiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko vŽp sn.

Uľad pľijal dňa 23.4.2O2I záväzné stanovisko uŽp sn č.238612021-I.7.lzg2028gl2O2I
zo dň,a 13. apríla2021 a podľa $ 29 ods. 4 správneho poľiadku obnovil preľušené spľávne konanie.
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ľĺŽp SR, ako ústredný orgán štátnej spľávy starostlivosti o životné prostredie podľa $ 1 ods.

1 písm. a) a $ 2 ods. 1 písm. c) zákona č,. 52512003 Z' z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné
pľostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a ako pľíslušný
oľgán podl'a $ 3 písm. k) zákona č).2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podl'a $ 38 ods. 4
zákoĺao posudzovaní vplyvov záväzne stanovisko podľa ktoľého je možné konštatovať, že návrhna
začatie povol'ovacieho konania pľedmetom ktoľého je schválenie realizácie zrneny Pľojekt Zmeny

IPR 20005 ,,Pľehodnotenie klasifikácie budov a zariadeni blokov EMo |,2" a vydanie súhlasu
s realizáciou Zmeny individuálneho plánu zabezpečenia kvality (IPZK) na jadrovom zariadeni 1. a2.
bloku jadľovej elektrárne Mochovce je z koncepčného hloadiska v súlade so zákonom
č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné pľostredie a o Zmene a doplnení v zneni
neskorších pľedpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva Životného prostredia Slovenskej
republiky č. 623112007 - 3. 4lhp zo día2l12.2001, s ľozhodnutiami vydanými podľa č.2412006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie a o zmene a doplnení v zneni neskoľších predpisov
a ich podmienkami.

Vyššie uvedená Zmeta vzhľadom na popis a chaľakteľ Zmeny nemá vplyv na pľedmet
navľhovanej činnosti' nepredstavuje iný zásah do príľodného prostľedia alebo do krajiny' ktoľý by
menil fyzické afyzikálne aspekty lokality.

Pľedmetné YZ si podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategoľie
podľa $ 3 ods. 1 a pľílohy č. 1 vy č.430l20ll Z. z. v zneni vyhlášky

c. 12016 Z. z. su zaradené ďo

Spľávny poplatok nebol vyrubený, pľetože spľávne konanie vedené podľa atómového zákona
nepodlieha poplatkovej povinnosti podl'a zäkona č. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskoľších pľedpisov.

Na základe uvedených skutočností úľad rozhodol tak, akoje uvedené vo výľokovej časti
tohto ľozhodnutia.

Poučenie

Podľa $ 61 ods. 1 spľávneho poľiadku je možné pľoti tomuto rozhodnutiu podat' ľozklad na
Úrad jadľového dozoru Slovenskej ľepubliky, okĺuŽná 5,9I8 64 Tľnava v lehote 15 dní odo dňa
doľučenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní pľípustného riadneho opravného prostľiedku pľeskúmateľné
správnym súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 05.05.2021

Ing. Peter Uhĺík
generálny ľiaditel' sekcie

hodnotenia bezpečnosti a kontľolných činností

4.l5 stréĺĺRozhodnutia UJD SR č.1381202|



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 26 spľávneho poľiadku a vyvesí sa (v prípade
UJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centľálnej úradnej elektľonickej
tabuli (CUET) na Ústľednom poľtáli veľejnej spľávy na www.slovensko.sk a na elektľonickej úľadnej
tabuli umiestnenej na webovom sídle UJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doľučenia. Lehoty sa počítajú podľa $ 27 správneho poľiadku; do plynutia lehoty sa nepočíta pľvý
deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pľičom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu
alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbliŽší budúci pľacovný deň' takže
ľozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pľacovný deň. Po uplynutí doby, uľčenej na vyvesenie,
bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doľučenia.

Dátum vyvesenia:

odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doľučenia:
odtlačok pečiatky a podpis

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky a podpis:

5'l5 stľán Rozhodnutia UJD sR č.l38/2O21




