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Podľa rozdeľovníka 

 

 

    

 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 7 6 / 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, prerokoval žiadosť Slovenských 

elektrární, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, Obchodný register 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, číslo 2904/B, (stavebník), podľa § 62  stavebného 

zákona a rozhodol takto: 

Zmena dokončenej stavby IPR M 51802 - SO 510/1-01 Základy transformátorov I. 

HVB, Dobudovanie zbernej olejovej nádrže na 1. bloku EMO k existujúcej nádrži ON-1, 

umiestnená na pozemku parc. č. 2477/129 – ostatná plocha v k. ú. Mochovce, Atómové 

elektrárne Mochovce, lokalita EMO 1. a 2. blok sa v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) a podľa § 66 

stavebného zákona 

p o v o ľ u j e. 

Existujúca zberná olejová nádrž ON-1 o objeme 59,04 m3 je umiestnená vo svahu, 

za oplotením ohraničujúcim HVB, v blízkosti vnútroareálovej komunikácie. Z dôvodu 

zvýšenia objemu zbernej olejovej nádrže je navrhnuté dobudovanie doplnkovej zbernej olejovej 

nádrže, a jej prepojenie s jestvujúcou nádržou. 

Nová zberná olejová nádrž – nový objekt pôdorysných rozmerov 15,100 m  x 5,950 

m, hĺbky cca 2,100 m a objeme 108,500 m3 bude prirazený dlhšou stranou k jestvujúcej nádrži, 

s ktorou bude prepojený prepadovým otvorom 600 mm x 600 mm vyplechovaným plechom hr. 

5 mm. Steny a dno hrúbky 300 mm sú zo železobetónu. Steny a dno nádrže budú oplechované 

oceľovým plechom hr. 5 mm. Strop nádrže hrúbky 300 mm bude z prefabrikovaných panelov 

Spiroll hr. 250 mm, krajné polia so vstupnými otvormi budú z monolitického železobetónu. 

Vstup do nádrže bude dvoma vstupnými otvormi 600 mm x 900 mm v stropnej doske, ktoré sú 

opatrené poklopmi a oceľovými rebríkmi s osadenou bezpečnostnou vodiacou koľajničkou. Na 

stropnej konštrukcii bude betónový poter v spáde 20 mm -150 mm. Dno bude vyspádované 

vrstvou prostého betónu hrúbky 280 mm a betónovým poterom v spáde 50 mm – 220 mm do 

prepadu, kde bude osadené ponorné čerpadlo. Na stenu medzi nádržami sa umiestni tepelná 

izolácia STYRODUR. Nádrž bude odizolovaná izoláciou proti zemnej vlhkosti  vrátane 

podkladného penetračného náteru  a po celom obvode bude chránená izolačnou prímurovkou.   

 

Umiestnenie viď výkres č. 2020032-3-E-E1-VY-28-0-1 Zberná olejová nádrž – situácia.  
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Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 stavebného zákona určujú nasledovné záväzné 

podmienky uskutočnenia stavby: 

1. Stavbu možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom 

v stavebnom konaní. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce 

sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb 

na stavenisku. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky 

MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby, príslušné 

technické normy a zákony na ochranu zložiek životného prostredia. 

4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa 

§ 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou 

overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník. 

5. Stavba bude dokončená v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky – Metrostav a. s. – organizačná zložka 

Bratislava, Mlynské nivy, 821 05 Bratislava.  

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky 

zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 

7.1 Okresný úrad Levice, OSŽP, č. OU-LV-OSZP-2022/00368-002 z 1. 3. 2022 –            

Vyjadrenie podľa § 28 ods. i vodného zákona na stavbu: Predpokladaná stavba je 

z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:  

a) v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách pred vydaním stavebného 

povolenia požiadať o súhlas tunajší úrad, úsek štátnej vodnej správy na 

dobudovanie zberných olejových nádrží. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť 

projektovú dokumentáciu, v ktorej budú popísané detailné technické riešenia 

zberných nádrží a spôsob zabezpečenia pred prípadným únikom znečisťujúcich 

látok, 

b) pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona 

o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) 

a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy 

musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do 

podložia alebo do povrchových vôd, 

c) pri križovaní alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi 

inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti 

v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcu dotknutých 

inžinierskych sietí.  

7.2   Okresný úrad Levice, OSŽP, č. OU-LV-OSZP-2022/003699-002 z 2. 3. 2022 - Súhlas: 

a) Stavbu realizovať podľa projektu, ktorý vypracoval JUNOZ s. r. o., zodpovedný     

     projektant Ing. Imrich Drappan a za podmienok tohto súhlasu,  

b) uskutočnenie a prevádzkovanie zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi 

látkami, zrealizovať v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR 

č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 

s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 

mimoriadneho zhoršenia vôd,  

c) ku kolaudácii stavby predložiť atesty a certifikáty použitého izolačného systému, 

ktorý musí byť odolný voči skladovanému médiu, 
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d) na zabezpečenie riadnej prevádzky je potrebné mať k dispozícii schválený 

prevádzkový poriadok, ktorý je potrebné pri kolaudácii predložiť stavebnému 

úradu,  

e) na základe § 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade 

s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z. vypracovať resp. aktualizovať plán 

preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku 

(havarijný plán) a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu vodnej správy 

(SIŽP IOV Bratislava – pracovisko Nitra). 

8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). 

9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby. 

10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dozoru a nimi prizvaným znalcom prístup 

na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.) 

vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nezačne s výstavbou. 

13. Stavebník je povinný oznámiť úradu začatie stavby. 

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník podal na  úrad žiadosť zn. SE/2022/008831/Ga z 9.3.2022 doručenú na úrad 

11.3.2022 o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby pre IPR M 51802 – 

SO 510/1-01 Základy transformátorov I. HVB, Dobudovanie zbernej olejovej nádrže na 1. 

bloku EMO k existujúcej nádrži ON-1. 

Úrad oznámil začatie stavebného konania listom č. 2288/2022 z 24.3.2022 všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Začatie konania bolo verejnou vyhláškou 

zverejnené  a úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu, 

na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu a  na ústrednom portáli 

verejnej správy (CUET).  

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustilo sa v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Vzhľadom na to, že stavba je umiestnená v uzavretom areáli existujúcich stavieb 

Atómových elektrární Mochovce, lokalita EMO 1. a 2. blok a nemení sa vonkajšie pôdorysné 

ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona 

sa na túto stavbu nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje rozhodnutie o posúdení 

zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), vydané v zisťovacom 

konaní, nakoľko na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(MŽP SR) nebolo právoplatne  ukončené zisťovacie konanie pre uvedenú zmenu navrhovanej 

činnosti)  a MŽP SR nebolo vydané ani  záväzné stanovisko v zmysle § 140c stavebného 
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zákona.   Z týchto dôvodov úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 105/2022 z 29.3.2022. 

MŽP SR vydalo pod č. 5142/2022-11.1.2/sr  (24720/2022, 24722/2022-int.) z 23.5. 

2022 rozhodnutie v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ipr-m51802-so510-1-01-zaklady-

transformatorov-zberna-nadrz-olejov-zn01 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní nadobudlo právoplatnosť 27.6.2022 

Stavebník v zmysle § 140c ods. 2 vypracoval a  2.6.2022 doručil na úrad písomné 

vyhodnotenie pripomienok spôsobu zapracovania podmienok, určených v zisťovacom konaní 

vydanom MŽP SR.  Úrad listom č. 4199/2022 z  3.6.2022 toto písomné vyhodnotenie spolu 

s kópiou žiadosti stavebníka zaslal na MŽP SR.  

 Dňa  12.8.2022 bolo na úrad  doručené z MŽP SR záväzné stanovisko č. 5142/2022/ 

2020-1.7./sr 44583/2022 z  5.8.2022, v ktorom bolo konštatované, že návrh na vydanie 

stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „IPR M 51802 - SO 510/1-01 Základy 

transformátorov I. HVB, Dobudovanie zbernej olejovej nádrže na 1. bloku EMO k existujúcej 

nádrži ON-1“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, so 

záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007–3. 4/hp zo dňa 21.12.2007 a s rozhodnutím 

MŽP SR č. 5142/2022-11.1.2/sr  z 23.5.2022  vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ich podmienkami. Úrad v konaní pokračoval. 

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť JUNOZ, s. r. o., ul. J. Kollára 36,  

934 05 Levice, Slovenská republika.  

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39a ods.3 písm. d), § 62 

stavebného zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. 

Stavebník zabezpečil písomné stanoviská dotknutých orgánov:  

 Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. KRHZ-NR-OPP-

2022/000078-002 z 12.1.2022, v ktorom s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí 

bez pripomienok, avšak svoje stanovisko požadujú spolu s nimi overenou projektovou 

dokumentáciou predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 Technická Inšpekcia, a. s. odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4422/ 

4/2021 z 8.9.2021, v ktorom je uvedené, že z hľadiska požiadaviek  bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. 

 Podmienky ostatných dotknutých orgánov sú uvedené vo výroku rozhodnutia.  

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť JUNOZ, s. r. o., J. Kollára 36, 

934 05 Levice. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39a ods.3 písm. d), § 62 

stavebného zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Správny poplatok vo výške 400,- € (slovom štyristo eur) bol stanovený podľa 

sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 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. 5142/2022-11.1.2/sr  z 23.05.2022. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 

pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  

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. 

 

 

V Trnave dňa 12.9.2022 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

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 

na dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu 

na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy 

na www.slovensko.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu 

na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom 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: 

Doručí sa: 

1. Slovenské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Mochovce 935 39 Mochovce 

2. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, 935 32   Kalná nad Hronom 

3. Obec Nový Tekov (Marušová), starosta obce, 935 33  Nový Tekov  

4. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov  

5. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur  

6. Mesto Tlmače, mestský úrad Tlmače (Lipník), Nám. Odbojárov 10, 935 21, Tlmače  

7. Obec Malé Kozmálovce, starosta obce, 935 21 Malé Kozmálovce č. 1  

8. Obec Čifáre, starosta obce, 935 21  Čifáre  

9. Obec Nemčiňany, starosta obce, 951 81  Nemčiňany č. 128  

 

Na vedomie: 
10. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01  Nitra 

11. TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

12. OÚ Nitra, ŽP–odd.ŠSVaVZŽPK, Štafánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

13. OÚ Levice, odb. SŽP – ŠSOP,  Rozmarínová  4, 934 01  Levice 

14. OÚ Levice, odb. SŽP – ŠSOH, Rozmarínová 4, 934 01  Levice 

15. OÚ Levice, odb. SŽP – ŠOO,  Rozmarínová  4, 934 01  Levice 

16. OÚ Levice, odb. SŽP – ŠVS,  Rozmarínová  4, 934 01  Levice 

17. OÚ Levice, odb. OKR – COaKR,  Rozmarínová  4, 934 01  Levice 

18. OÚ Levice, odb. CDaPK,  Rozmarínová  4, 934 01  Levice 

19. Úrad NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

20. MŽP SR, SPVŽP, OPVŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

21. JUNOZ s.r.o., J. Kollára 36, 934 05 Levice 

22. Krajský úrad Nitra, odbor OSŽP-ŠVS, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

23. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45  Bratislava 

24. MŽP SR, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 

812 35  Bratislava 


