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Pod a rozde ovníka 
 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 1 7 / 2 0 2 1  
 
 
 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)Ľ ako príslušný správny 
orgán pod a § 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 
pod a § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisovĽ posúdil návrh Slovenských elektrárníĽ a. s.Ľ 
Mlynské Nivy 47Ľ 821 09  BratislavaĽ zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava IĽ odd. Sa - 
vložka č. 2904/B, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce (ďalej len stavebník)  a pod a § 82 
stavebného zákona 
 

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

SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 3. blok. 
 

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2477/335 – OB 3/1 a 2477/338 – OB 3/2 
zastavané plochy  v k. ú. MochovceĽ  v areáli  3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce – lokalita 1. 

Úrad pod a § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia udí: 
1. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 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.) doplniť do technickej správy resp. projektovej 
dokumentácie vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich 
z navrhovaných technických riešení.  

2. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z.  a § 2 ods. 1 
Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. označiť bezpečnostným značením zvýšené betónové 
stupne pre ochranné bariéry. 

3. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a)Ľ d) zákona č. 124/2006 Z. z. 
z h adiska korózie na primárnej časti ošetriť náterom jednotlivé zvarové spoje.  

Zistené nedostatky treba odstrániť v lehote do 30.05.2021 a ich odstránenie oznámiť 
príslušnému inšpektorátu práce a úradu. 
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Odôvodnenie 

Na základe žiadosti Slovenských elektrární, a. s., zn. SE/2020/063994 z 21.12.2020 
začal úrad dňom 23.12.2020 kolaudačné konanie na stavbu „SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 
3. blok“Ľ ktorá sa nachádza v areáli 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce – lokalita 1. Na stavbu 
bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010. 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo účastníkovi konania a dotknutým 
orgánom zaslané listom č. 315/2021 z 15.01.2021. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní 
spojenom s miestnou obhliadkou dňa 26.01.2021 v areáli Slovenských elektrárníĽ a. s.Ľ 3. a 4. 
blok Elektrárne Mochovce – lokalita 1. 

 Stavebník predložil tieto doklady: 
- kópiu právoplatného stavebného povoleniaĽ 
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 
- sprievodnú technickú dokumentáciu (certifikátyĽ vyhlásenia o zhode, osvedčeniaĽ protokoly 

o vstupnej kontrole, o skúškachĽ protokoly o kontrolách pred injektážouĽ vizuálnych 
skúškach zvarov, o vŕtaní mikropilótĽ o ukončení montáže), 

- zápisnice z prevzatia a odovzdania objektu SO 806/1-05. 

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyĽ sekcia environmentálneho 
hodnotenia a riadeniaĽ odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bolo 
zaslané v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona oznámenie o začatí kolaudačného konania, 
kópia žiadosti stavebníka a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených 
v  záverečnom stanovisku MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp z 28.04.2010   pod názvom „Atómová 
elektráreň Mochovce VVER 4x400 MW 3. stavba“. Písomné vyhodnotenie pripomienok 
zabezpečil stavebník. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Krajské riadite stvo hasičského 
a záchranného zboru  v stanovisku č. PHZ-OPP4-2021/002208-002 z 26.01.2021Ľ doručenom 
na úrad 03.02.2021Ľ súhlasilo s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok. 

MŽP SR v rámci kolaudačného konania a po posúdení písomného vyhodnotenia 
splnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR vydanom pod č. 395/2010-
3.4/hp z 28.04.2010  v záväznom stanovisku č. 819/2021-3.4/zg, 8446/2021 z 03.02.2021, 
doručenom na úrad 16.02.2021, konštatuje, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu „SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 3. blok“ je 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. 395/2010-3.4/hp z 28.04.2010 
a jeho podmienkami.  

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku IPNR/ 
IPNR_OBOZP/BEZ/2021/4371-2021/1190 z 27.01.2021. Zistené nedostatky bezprostredne 
ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, resp. neboli predložené dokladyĽ ktorými sa mal 
preukázať  bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra vyjadril  nesúhlas s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia.  

Lokalitní inšpektori úradu zistili nedostatkyĽ na základe ktorých nesúhlasili s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia.  

Z týchto dôvodov úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 25/2021 z 29.01.2021 a zároveň 
vyzval stavebníkaĽ aby v lehote do 26.02.2021 svoj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
doplnil o súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra a odstránenie nedostatkov zo zistenia 
úradu.  
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Po opätovnej kontrole dňa 04.02.2021 Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko  
č. INA-8-12-2.2/ZS-C22,C23-21 BEZ/2021/4589 zo 04.02.2021, v ktorom uvádzaĽ že  závažné 
nedostatky brániace vydaniu súhlasu boli odstránené. Zostávajúce nedostatky bezprostredne 
neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra 
súhlasil s vydaním rozhodnutia na užívanie stavby za podmienkyĽ že tieto nedostatky stavebník 
odstráni v termíne do 30.05.2021 a  ich odstránenie nahlási príslušnému inšpektorátu práce a 
úradu.  

Listom zn. SE/2021/007208 z 25.2.2021 bola dňa 26.2.2021 úradu predložená na DVD 
nosiči dokumentácia, ktorou stavebník dokladoval odstránenie zistení úradu z miestneho 
zisťovania. Úrad po jej posúdení považuje požiadavku na preukázanie predpísaného spôsobu a 
hodnoty predpätia a utiahnutia kotviacich svorníkov pylónov za splnenú. Taktiež akceptuje 
doloženie prehlásenia výrobcu o zhode vyhotovenej konštrukcie pod a STN EN 1090  v triede 
vyhotovenia EX2. Zároveň úrad posúdil overenie a zdokladovanie kvality a vlastností 
materiálov oce ovej konštrukcieĽ popísané v správe PNM34483891, rev. 00Ľ vrátane 
priloženého stanoviska konštruktéra.  Úrad  nemá výhrady k preukázanému postupuĽ kritériámĽ 
prijatým opatreniamĽ ako ani k interpretácii záverov materiálového posúdenia. Týmto úrad 
považuje technické pripomienky k SO 806/1-05 OB 3/1 a 3/2 za zdokladované. Plánovaná 
výmena svoriek s porušenou galvanickou úpravou povrchu musí byť zrealizovaná do časuĽ 
kedy by mohla prípadná korózia ovplyvniť funkčnosť sekundárnej siete predmetnej 
konštrukcie. 

Ostatné dotknuté orgány sa kolaudačného konania nezúčastniliĽ ani neoznámili svoje 
stanovisko. 

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
Drobné zmeny sú zaznamenané v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.  

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôbĽ ani záujmy spoločnosti a 
životné prostredieĽ preto úrad rozhodol takĽ ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 530,- € (slovom päťstotridsať euro) bol stanovený pod a 
zákona č. 439/2012 Z. z.Ľ ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov V. časťĽ pol. č. 62a písm. g) a uhradený bankovým 
prevodom. 

Poučenie 

Pod a § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad 
na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republikyĽ Okružná 5Ľ 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 
 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku nadobudne 
právoplatnosťĽ jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 
 
 
V Trnave dňa 15.04.2021 
 
 
 

Ing. Peter Uhrík 
generálny riadite  sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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Toto rozhodnutie 117/2021 (48/2021) má povahu verejnej vyhlášky pod a § 18 
ods. 3 správneho poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade 
ÚJD SR zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD SR 
(www.ujd.gov.sk) v sekcii „Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 
(CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú pod a § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty 
sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuliĽ pričom platíĽ že ak koniec lehoty 
pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokojaĽ je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deňĽ takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí 
dobyĽ určenej na vyvesenieĽ bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dniĽ 
ktorým nastala fikcia doručenia.  

 

Vyvesené dňa ...............................    Zvesené dňa .................................  

 

Odtlačok pečiatkyĽ podpis ..........................   Odtlačok pečiatkyĽ podpis ....................... 

 
 
 
 
Doručí sa: 
1. Slovenské elektrárneĽ a.s.Ľ závod 3. a 4. blok Elektrárne MochovceĽ 935 39 Mochovce 
2. Obec Nový TekovĽ starosta obceĽ 935 33  Nový Tekov 
3. Obec Kalná nad HronomĽ starosta obceĽ ČA 55Ľ 935 32  Kalná nad Hronom 
4. MV SR - P HaZZ SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
5. ObÚŽP LeviceĽ odb. OZŽP – OHĽ Dopravná 14Ľ 934 03  Levice 
6. ObÚŽP LeviceĽ odb. OZŽP – ŠVSĽ Dopravná 14Ľ 934 03  Levice 
7. IP NitraĽ Jelenecká 49, 950 38 Nitra 
8. MŽP SRĽ SEHRĽ OEPĽ Nám. . Štúra 1Ľ 812 35  Bratislava 1 


		2021-04-19T14:09:14+0200
	[Peter Uhrík OPRÁVNENIE 1011]




