
Úľad jadľového dozoľu Slovenskej ľepubliky,
Bajkalská 27,P. o. Box 24,820 07 Bratislava27,

pracovisko v Trnave, okľužná 5,9l8 ó4 Tľnava

Čĺslo:XXX12023, spis UJD SR 936-2023 (UJD sP.3827-2022)

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
82I 09 Bľatislava 2

Ro zH o D N U T I B č. XXX12023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej ,,tJrad"), ako vecne
príslušný správny orgán podľa $ 5 a $
(správny poriadok) v znení neskoľších p
č. 54112004 Z. z' o mierovom
a doplnení niektorých zákonov v

zákona č Zb. o správnom konaní
. 2 písm. f) bod 2 zákonasov, podľa $

energie (atómový zákon) a oZmene
ch predpisov

vydáva sú las

8 29 052, so sídlom v Bľatislave, Mlynské Nivy
Mochovce, závod, 935 39 Mochovce,

gistľi kresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sa, vložka

J

,.,
it:.?

pre Slovenské
47, 821 09 Bratislava
zapisaná V
č.290

na ja
IPR (NZ

ďalej podľa 4 ods' 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schval'uje

drovom zariadení JE EMo |,2 v rozsahu pľojektu zmeny
č. 501251789) ,,Úpľava ochrany U11 pľe SHNč",

1. real.wáciu zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držite|'a povolenia
v ľozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybľaných zaľiadení (ďalej len
,,YZ") l,. a 2. bloku JE EMo obsiahnu{ých v Dodatku č. 37, rev. 0l, IPZK L26

',IPR 
M20020 Úprava ochľany Ull pre SHNč, 1. blok JE EMo* a v Dodatku
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č. 38, rev. 01' IPZKL26 ,,IPR M20020 Úprava ochľany Ull pľe SHNČ, 2. blok
JE EMO1

2. požiadavky na kvalitu YZ v ľozsahu dokumentov ,,Požiadavky na kvalitu
vybľarrých zaľiadení - pľojekt zmeny IPR M20020 ooÚpľava ochľany Ull pľe
SHNC' 1. blok JE EMo", evidenčné číslo 4340-069412022 (Príloha č. 2 Dodatku č.
37, rev. DtrIPZKL26) a ,,rPožiadavky na kvalitu vybľaných zaľiadení - pľojekt
zmeny IPRM20020,,Úpľava ochrany Ul1 pre sHNč,2. blokJE EMo", evidenčné
číslo 4340-069712022 (Pľíloha č.2 Dodatku č.38, ľev.01,IPZKL26).

Odôvodnenie

Urad na zák|ade Vašej žiadosti z8.11.2022 zn.SF'l2022l0383 začal dňom
14.11

povolenia v rozsahu poŽiadaviek na
EMo obsiahnutých v Dodatku č
ochrany Ul1 pľe SHNC, 1. blok JE
IPR M20020 Uprava ochrany

schválenia realizácie zmien
,,Požiadavky na kvalitu
ochrany U1l pre SHN
(Príloha č. 2 Dodatku č. 3
zariadeni - projekt zmeny IPR
JE EMo"' evidenčné číslo 4340-069
rPZKL26).

i pre

držiÍel'a
kvality YZ I:' a 2. bloku JE
L26 ,,IPR M2O020 Úpľava1, IP

rev. 01 , IPZKL26,,
ul1 SHNČ, O",

na Z v rozsahu dokumentov

- projekt zmeny IPR M20020 ,,Úprava
blok EMo", evidenčné číslo 4340-069412022

na kvalitu vybraných
SHNČ,2. blok1 pre

22 (Príloha č. 2 Dodatku č. 38, rev. 01,

:,:.:..

Pľedmetom realiziÍcie.'pr9je-''|tovej zmeny IPR M20020 je úpľava logiky v algoľitme
ochľany U11 pre superhaváiliné.iapájaoie čerpadlá (ďalej len ',SHNČ"). Účelom tejto zmeny
je eliminovať odstavenie SHNČ od záĹmitu tlaku na saní čerpadla, čím sa dosiahne zníženie
nepohotovosti- bezpečnostných systémov. Automaticky so Zmenou logiky na ochľane U11
prebehne aj zmena logiky U03.

projektu sú podľa $ 3 a pľílohy č. 1 vyhlášky úradu č' 430l20II Z'
z.v v zaradené do bezpečnostnej tľiedy II a podľa bezpečnostnej
významnosti sú klasiťrkované do seizmickej kategórie la.

V pľiebehu posudzovania dokumentácie pľojektu Zmeny IPR M20020 ste na úľad
predložili listom zo dť'n l0 ' 1 .2023 zn. SE/0001 8/000594/2023lGa nové revízie Dodatku č. 37,
rev.01, IPZKL26 aDodatku č.38, rev. 01, IPZKL26,ktoré vplnom rozsahu nahráďzaju
revizje Dodatku č. 37, ľev. 00, plánu kvality L26 a Dodatku č. 38, ľev. 00, k plánu kvality L26
predložené v pôvodnej Žiadosti.

Realizácia zmten požiadaviek na kvalitu YZv rozsahu predloženého projektu zmeny je
obsiahnutá v dokumentoch ',PoŽiadavky na kvalitu vybraných zariadeni - projekt zmeny IPR
M2OO2O 

''Úpľava 
ochľany Ul 1 pre SHNČ, 1' blok JE EMo", evidenčné číslo 4340-069412022

(Pľíloha č. 2 Dodatku č. 37 , ľev. 0 1 
' 
IPZK L26) a,,PoŽiadavky na kvalitu rybraných zariadeni

- pľojekt Zmeny IPR M20020 ,,Úprava ochrany Ul 1 pre SFINČ, 2. blok JE EMo", evidenčné
číslo 4340-069712022 (Príloha č' 2 Dodatku č' 38, rev. 01 ,IPZKL26).
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Úľad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko
Ministerstva životného pľostľedia SR (ďalej len ,'MŽP SR") o posúdení zmeny navrhovanej
činnosti podľa $ 3 písm. f zákonač.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie
a o Zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o posudzovaní vplyvov").
Na základe $ 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať
rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného
v zist'ovacom konaní' Úrad pľeto vyžiad,alk posudzov anej zmene záväzne stanovisko MŽP SR,
listom zn. 887712022 zo dňa23. I1. 2022 a z uvedeného dôvodu v súlade s $ 29 ods. 1 zákona
č.7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov svojím
rozhodnutím č. 32212022 zo dňa 28.1 1.2022 správne konanie preľušil.

Úrad pľijal dňa 2I.I2.2O22 záväzne stanovisko MŽP SR 1418812022-
Il.I.2liml74359l2022 zo dňa 13. 12. 2022 apodľa $ 29 ods. 4 sprá obnovil
prerušené spľávne konanie.

MŽp SR, ako ústredný oľgán štátnej spľávy starostlivosti o $

a1 a $ 2 zákona č' 52512003 Z' z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné pro
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpi pľíslušný
písm. k) a $ 54 ods. 2 písm. a) zákona č' 2412006 Z.

č.: 623112007-3.4lhp zo día 2I.12.2007
podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich

V odôvodnení záväzného
uvádza že pľedmetná zmena nemá vplyv na
zásah do príľodného
lokality. V ľámci po
vplyvov neboli zistené
predmetnej stavby podľa

vyjadreniami vydanými

č. 1 4 l 8812022-I I.I.2liml7 43 59 12022 sa
navľhovanej činnosti, nepredstavuje iný

kľajiny' by menil fyzicke afyziká|ne aspekty
Zmeny v zmysle $ 38 ods. 4 zákona o posudzovaní
, ktoré by boli dôvodom na opätovné posúdenie
.2 zákona o posudzovaní vplyvov.

o zmene
podľa $ 3

aní vplyvov, vydal podľa $
ktorého je moŽné
je z koncepčného

stanoviskom vĺŽp sR

V

38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zá
konštatovat' , že návrh na začatie povoľovacieho konania
hľadiska v súlade so zákonom o tSo

ods

Preskúmaním

obsahovala p lnerĺie 9 ods

úrad dospel k záveru, že táto splňa
podľa $ 6 apľílohy 5' $ 8 a prílohy 7 a splňapoŽiadavky $ 9
č. 43112017 Z' z. v znení neskoľších predpisov. Žiadosť

3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 4311201I Z. z. Z preďloženeho
že rcalizácia zmeny má pľínos v zníženi nepohotovostí SHNČ, čo

bezpečnosti prevádzky elektrárne na jadrovú bezpečnost' JEmá
EMo r,2

vplyv na

Spľá poplatok nebol vyrubený, ptetože spľávne konanie vedené podľa atómového
zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 14511995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších pľedpisov.

Na základe uvedených skutočností úľad rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti
tohto ľozhodnutia.

Poučenie
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. Podľa $ 6l ods. 1 správneho poľiadku je moŽné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad
na Úrad jadľového dozoru Slovenskej ľepubliky, okruŽná 5, 918 64Trnavav lehote 15 dní odo
dňa doručenia tohto ľozhodnutia. Včas podaný ľozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní pľípustného ľiadneho opľavného prostriedku
pľeskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava XX. XX.2023

Ing. Juraj
geneľálny

hodnotenia

I
44.

''v)
1
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Táto písomnosť sa v zmysle $ 8 ods. l0 atómového zákona účastnĺkovi konania podl'a medzináľodnej zmluvy,
ktoľouje Slovenská republika yiazaná alebo účastníkovi konania podl'a osobitného predpisu ($ 24 a $ 25 zákona
č.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskoľších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 54lD0o4 Z. z. o mieroyom vyuŽívaní jadrove.i
energie (atómový zákon) a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov) alebo podľa
osobitného predpisu (zákon č.50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších pľedpisov), doručuje veľejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre Vyššie uvedených účastníkov konania povahu veľejnej vyhlášky podľa
$ 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na uradnej tabuli Úradu jadrového

Slovenskej ľepubliky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratisla
elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej spľáVy
elektronickej úľadnej tabuli Uradu jadrového dozoru Slovónskej
webovom sídle Úradu jadľového dozoru Slovenskej republiky nď

Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového
va, fia
na

deň tejto lehoty je dňom doručenia'

Dátum vyvesenia:

odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

odtlačok pečiatky a podpis:

,14
7/t'//l
7

I

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky a

Mlynské nivy 47,82l 09 Bratislava

dozoľu
dozoľu
úradnej

na
na

S
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