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Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  2 9 3 / 2 0 2 1 
 

 

 

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 - vložka 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 M 19051 „Elektrokotol EMO“ – Nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie 

služieb SRV s pripojením na systémy 2. bloku. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe návrhu stavebníka zn. SE/2021/024993/Ga z 15. 7. 2021 začal úrad dňom 
19. 7. 2021 kolaudačné konanie na stavbu IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ – Nový zdroj pre 
dodávku pary a pre poskytovanie služieb SRV. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné 
povolenie č. 178/2020 z 10. 06. 2020 a povolenie na predčasné užívanie stavby rozhodnutím 
č. 353/2021 z 22. 12. 2020. 

Predmetom kolaudačného konania je realizácia nového zdroja pre dodávku pary a pre 

poskytovanie podporných služieb sieti SRV.  Komplexne bola ukončená realizácia stavebných 
a technologických konštrukcií s napájaním z 2. bloku. V rámci predčasného užívania stavby sa 

zariadenie preukázalo ako plne funkčné a postačujúce pre bezpečnú prevádzku. Na základe 
toho  stavebník  oznámil, že pripojenie elektrokotla na systémy 1. bloku nebude realizovať. 

Úrad vzal toto oznámenie na vedomie a zároveň pripomína, že ak by v budúcnosti vznikla 
potreba pripojenia elektrokotla na systémy 1. bloku, musí stavebník požiadať o nové stavebné 
povolenie. 
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Úrad listom č. 5283/2021 z 26. 7. 2021 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 17. 8. 2021 v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové 
elektrárne Mochovce. 

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby elektrokotla, 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby doplnkovej zbernej olejovej nádrže, 

- zápisnicu o prevzatí č. 21/2020/IPR M 19051/PAPRPRPA0319M51, 

- protokol o užívaní ev. číslo: IPR M19051/0012/54020/2020,  

- sprievodnú technickú dokumentáciu, 

- montážne a stavebné denníky.  

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
uvedené v záväznom stanovisku IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2021/6440-2021/12539 z 18. 8. 

2021, 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. 

V priebehu konania stavebník všetky nedostatky odstránil a emailom z 15.10.2021 

oznámil Inšpektorátu práce Nitra a úradu odstránenie všetkých nedostatkov.  
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre v stanovisku č. KRHZ-NR-

2021/000210-002 z 23. 9. 2021, doručenom na úrad 28. 9. 2021 uvádza, že s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez 
pripomienok. 

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

28.7.2021 v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslané písomné vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 5221/ 
2020-1.7/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. 5221/2020-1.7/zg-R 

v záväznom stanovisku č. 8138/2021-1.7./zg 53607/2021 z 05. 10. 2021 uvádza, že návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ 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. 6231/2007-3.4/hp z 21. 12. 2007,  

s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 5221/2020-1.7/zg-R (20208/2020, 

20209/2020-int)z 29. 04. 2020 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. Z hľadiska zvýšenia protipožiarnej bezpečnosti bolo zvýšenie kapacity 
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zbernej olejovej nádrže zrealizované dobudovaním doplnkovej zbernej olejovej  nádrže. 
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 530.- € (slovom päťstotridsať 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. 5221/2020-1.7/zg-R z 29.04.2020. 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. 
 

 

 

 

Trnava 27. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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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:  

 

Rozdeľovník: 

Účastník konania 

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

 

 

Dotknuté orgány 

1. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, 935 32   Kalná nad Hronom  
2. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01  Nitra 

3. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

4. OÚ Nitra, odb. SŽP–ŠSVaVZŽP, Štafánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

5. OÚ Levice, odb. SŽP – OH, Rozmarínová 4, 934 03  Levice 

6. OÚ Levice, odb. SŽP – OO, Rozmarínová 4, 934 03  Levice 

7. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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