Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 8956/2020

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

R O Z H O D N U T I E č. 3 5 3 / 2 0 2 0

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

povoľuje predčasné užívanie stavby
IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ na dobu do 31.03.2021

Stavba pozostáva z:
• SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVB.
• SO 510/1-01 – Základy transformátorov I. HVB.
• SO 350/1-01 – Ryhy a kanály silových káblov.
Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2477/53 a 2477/188 v k. ú. Nový Tekov
v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
Úrad podľa § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí:
1. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 § a 6 ods.1 písm. c) 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 týkajúcich sa vrchnej časti Elektrokotla
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v. č. 411 267 s výkonom 30 MW na kóte +0,000 m v SO 490 (vyhotovenie okolo
pochôdznej lávky na hornej časti Elektrokotla z hľadiska ochrany osôb proti pádu
a riešenie týkajúce sa plochy, ktorá je fyzicky osadená a nie je projekčne riešená v jeho
hornej časti a nie je riešená možnosť pohybu osôb po tejto ploche).
2. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 5 ods. 2 písm. c) zákona č.124/2006 Z. z. vykonať
všetky opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva
v mieste ich vzniku, t. j. odstrániť presahujúcu časť nosnej konštrukcie potrubia (“L“
profil) vo výške asi 1,7 m na podlaží - 5,500 m, kde sa v čase obhliadky nachádzalo dočasné
lešenie.
3. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a v § 6
ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci doplniť v potrebnom rozsahu
bezpečnostné značenia pri vstupe na rebrík na podlaží -5,500 m (označenie potrubia
s podchodovou výškou menej ako 2,1 m v mieste vstupu resp. výstupu z rebríka).
4. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1
zákona č. 124/2006 Z. z. nebola dodržaná bezpečnostná úroveň, ktorá vyplýva z čl. 4.1.1
písm. b) STN 69 0012: 2014, preto treba predložiť skompletizovanú dokladovú časť
sprievodnej technickej dokumentácie TNS kompresora v. č. 100171.
5. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
v nadväznosti na § 6 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov, vykonať všetky
opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a predložiť skompletizované podklady v rozsahu sprievodnej
technickej dokumentácie Elektrokotla v. č. 411 267 s výkonom 30 MW.
Podmienky povolenia treba odstrániť v termíne do 21. 2. 2021 a ich odstránenie oznámiť
Inšpektorátu práce Nitra a úradu.
Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému
úradu návrh na kolaudáciu stavby.
Odôvodnenie
Na základe žiadosti stavebníka zn. SE/2020/057827/Ga z 20. 11. 2020 začal úrad dňom
24. 11. 2020 konanie na predčasné užívanie stavby IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“.
Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 178/2020 z 10. 06. 2020.
Predmetom predčasného užívania stavby je realizácia nového zdroja pre dodávku pary
a pre poskytovanie podporných služieb sieti SRV. Zrealizované bolo osadenie nového
elektrokotla, dvoch kioskov a ich elektrickej a strojnotechnologickej časti. Počas generálnej
opravy 2. bloku bolo realizované VN a technologické pripojenie k technológiám. Následne sa
zrealizovali pripojenia transformátorovej stanice a príslušnej technológie. Zariadenie napájané
z 2. bloku je možné bezpečne prevádzkovať. Napájanie z 1. bloku nie je zatiaľ zrealizované.
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Úrad listom č. 8100/2020 z 26. 11. 2020 oznámil účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie konania na predčasné užívanie stavby a zároveň ich pozval na ústne rokovanie.
Návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby bol preskúmaný pri ústnom
pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 15. 12. 2020 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,
zápisnicu o prevzatí č. 21/2020/IPR M 19051/PAPRPRPA0319M51,
protokol o užívaní ev. číslo: IPR M19051/0012/54020/2020,
vyhlásenia o zhode,
PKV a KV jednotlivých zariadení a technológií,
montážne a stavebné denníky,
sprievodnú technickú dokumentáciu (odborné stanoviská, revízie, vyhlásenia o zhode,
správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, protokoly
o individuálnych skúškach, protokoly o stavebnej a tlakovej skúške).

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
uvedené v záväznom stanovisku OBOZP/KON/2020/4731 INA-94-05-2.2/ZS-C22,23-20
z 22.12.2020, 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 rozhodnutia o predčasnom užívaní predmetnej
stavby za podmienky, že tieto nedostatky stavebník odstráni v danom termíne a ich odstránenie
oznámi Inšpektorátu práce Nitra a úradu.
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre vo svojom stanovisku
č. KRHZ-NR-2020/000373-002 z 18. 12. 2020 uvádza, že s vydaním povolenia na predčasné
užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Ostatné pozvané dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani v určenej
lehote nevzniesli námietky alebo pripomienky.
Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna. Drobné
zmeny sú zaznamenané v Montážnom denníku zmien a zakreslené v projektovej dokumentácii
skutočného vyhotovenia stavby.
Stavba bude v predčasnom užívaní do 31. 03. 2021. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí
celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
Predčasným 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 nebol vyrubený, pretože správne konanie nepodlieha poplatkovej
povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
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Poučenie
Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné 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.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 22. 12. 2020

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Na vedomie
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
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