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 Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské nivy 47      

821 09  Bratislava 2  

   

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava  

  

  

UJD SR 695-2022; 

4361/2022  

Branislav Janiš / 033/599 

1283    

13. 6. 2022  

 

Vec 

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 127/2022 zo dňa 31.05.2022  

 

Dňa 31.05.2022 vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len úrad), ako vecne príslušný správny 

orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

pre žiadateľa Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 

Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B rozhodnutie č. 127/2022, ktorým schválil požiadavky na 

kvalitu a zmenu požiadaviek na kvalitu dotknutých vybraných zariadení 4. bloku JZ MO34 a zmenu dokumentácie 

systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality, uvedených v 

predložených plánoch kvality vybraných zariadení 4. bloku JZ MO34. 

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, úrad opravuje 

zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia. 

Vo výrokovej časti rozhodnutia opravuje chybu v písaní a nasledovný text bodu E na 2. strane rozhodnutia č. 

127/2022: 

„PNM34138171, rev. 04“   

nahrádza textom:  

„PNM34138171, rev. 05“.   

 

V časti odôvodnenie rozhodnutia opravuje chybu v písaní a nasledovný text na 12. strane rozhodnutia č. 127/2022: 

 „Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ systému dieselgenerátorov 4. bloku JZ MO34, v rozsahu 

uvedenom v riadku č. 2 tabuliek identifikačných informácií PLKVZ PNM34138171, rev. 05, nahradzujú a 

dopĺňajú úradom schválené požiadavky na kvalitu uvedených VZ a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej 

dokumentácii: 

1) TP/002/ENS-E06EP/2019 - Montáž zariadení, PNM34416616, rev. 02,  

2) PKS - Montáž potrubných trás, PNM34416618, rev. 00,  

3) TP/005/ENS-E06EP/2020 - Zavarenie zaslepovacích dníčok na prevádzkových naftových nádržiach 

4XJN01,02,03 BB001, PNM34416644, rev. 00,  
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4) PKS - Zavarenie zaslepovacích dníčok na prevádzkových palivových nádržiach 4XJN01,02,03 BB001, 

PNM34416645, rev. 00.“ 

 

nahrádza textom:  

 „Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ systému dieselgenerátorov 4. bloku JZ MO34, v rozsahu 

uvedenom v riadku č. 2 tabuliek identifikačných informácií PLKVZ PNM34138171, rev. 05, nahradzujú a 

dopĺňajú úradom schválené požiadavky na kvalitu uvedených VZ a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej 

dokumentácii: 

1) TP/002/ENS-E06EP/2019 - Montáž zariadení, PNM34416616, rev. 02,  

2) PKS - Montáž potrubných trás, PNM34416617, rev. 02,  

3) TP/005/ENS-E06EP/2020 - Zavarenie zaslepovacích dníčok na prevádzkových naftových nádržiach 

4XJN01,02,03 BB001, PNM34416644, rev. 00,  

4) PKS - Zavarenie zaslepovacích dníčok na prevádzkových palivových nádržiach 4XJN01,02,03 BB001, 

PNM34416645, rev. 00.“ 

 

 V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava zrejmej nesprávnosti je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia úradu č. 127/2022.  

 

S pozdravom  

 

 

 

 

          

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 

 

   

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika 

 

 

 

 

  


