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

___________________________________________________________________________
Číslo: 7962/2020

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

R O Z H O D N U T I E č. 3 1 6 / 2 0 2 0
o prerušení správneho

konania

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, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušuje
pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47,
821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31
Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu:
Sa 2904/B
správne konanie vo veci zmeny podmienky č. 1 rozhodnutia úradu č. 210/2008
pre 3. a 4. blok JE EBO V2.
Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:
1)

Predložiť na schválenie zmeny dokument „Program prevádzkových kontrol
NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001, so zapracovanou zmenou podmienky č. 1
rozhodnutia úradu č. 210/2208.

2)

Predložiť plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky
úradu č. 104/2016 Z. z. v súvislosti s predmetnou zmenou.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto
zákona neplynú.
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Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak v určenej lehote účastník konania neodstráni
nedostatky podania uvedené v tomto rozhodnutí, úrad správne konanie zastaví podľa § 30 ods.
1 písm. d) správneho poriadku.
Odôvodnenie.
Úrad na základe Vašej žiadosti z 6.10.2020 zn. SE/2020/050368/Ďu začal dňom
12.10.2020 správne konanie vo veci schválenia zmeny podmienky č. 1 rozhodnutia úradu
č. 210/2008 v znení „Kontrolu tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany vykonávať
v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania kontroly z vnútornej strany.“
pre 3. a 4. blok JE EBO V2.
Návrh nového znenia predmetnej podmienky rozhodnutia úradu č. 210/2008 je v znení
„Prevádzkovú kontrolu tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany v oblasti nátrubkov
reaktora a dna vykonávať v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania
kontroly z vnútornej strany. Kontrolu valcovej časti tlakovej nádoby reaktora v oblasti aktívnej
zóny reaktora zvonku vykonávať v štvorročnom intervale.“
Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje
podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Požiadavka na ich odstránenie vychádza z nasledovných predpisov:
-

nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. e) vyhlášky úradu
č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.,

-

nedostatok č. 2 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 vyhlášky úradu
č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku,
ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky
podania.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie.
Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať
rozklad.
Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Trnava 23. 11. 2020
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
poverená výkonom funkcie riaditeľky
odboru systémov, komponentov a
stavebných konštrukcií
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