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Vec
Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu lPR EBo Bl9oo5ĺí/2oĺ9 ,,Modifikácia heteľogénnych
zvarových spojov v uzle PG 3. a 4. bloku JE EBo V2 - parogeneľátor é. 4", zmenou
bezpečnostnej správy a Žiadost'o schválenie zmeny plánov kvality a požladavlek na kvalitu VZ JE
EBO V2

V súlade s $ 4 ods. 2 písm' f) bod 2 zákona č' 541n0a4 Z. z. a mierovom vyuŽĺvanĺ jadrovej energie
(atÓmový zákon) a o zmeng a doplnenÍ niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov Vás Žiadame
ovydanie súhlasu s reaĺĺzáciou projektu lPR EBo B19005/1/2019 "Modifikácia heterogénnych zvarových
spojov v uzle PG na 3' a 4' bloku JE EBo V2 - parogenerátor é. 44", ktorý Vám predkladáme v prĺlohe
č. 1. Schvaľovacl list je sÚčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu je náhľada pÔvodných heterogénnych zvarových spojov za nové heterogénne
zvaľové spoje (vyrobené ako domerky) v dĺelenských podmienkach automatizovaným spÔsobom
zváľania s nanesenou ochrannou niklovou Vrstvou koreňa zvaru.

Podľa $ 4 ods' 2 pÍsm' a) bod 2 zákona le zmeny
individuálneho programu zabezpečenia ktoný Vám
predkladáme v projektovej dokumentácii časti l.,,

Podľa$4ods.2pĺsm.a) Z. z. Yás Žĺadame o schválenie poŽiadaviek na
kvalitu vybraných
častil. ''Doklady''.

ktoľé Vám predkladáme v projektovej dokumentácii

Podľa $ 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541ĺ2004 Z. z. Vás Žiadame o súhlas s realizáciou zmeny
kapĺtoly 5'2,,lntegrita tlakového zariadenia systemu chladenia reďlgĺg" akapitoly 5.4,,Zariadenia
akom!onentýsysĺémuchladeniareaktora'.prevádzkovérropĺeopisu]"gezpecnoJtnáspráva
JE V2', revĺzia č. 78, ktorú Vám pĺedkladáme v prĺlohe č. 2.

Pĺnenie poŽiadaviek v zmysle $ 9 ods. 3 vyhĺášky Ú.lo sR č' 431t2o']1 Z' z. Yám predkĺadáme
v projektovej dokumentáciĺ Časti l.,,Doklady''.

Vzhľadom k tomu, Že predmetný projekt lPR EBo 819005/1/2019 nie je ľealĺzáciou stavĺeb, iných
zariadenĺ, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajĺny
meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle defĺnĺcie podľa $ 3 pĺsm.
$ zákona é,. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie v znení neskorŠÍch predpisov, a
preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovanĺ vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podl'a S
18 ods. 2 pĺsm. c) zákona č,. 2412006 Z. z. v znení neskoršĺch predpisov.
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Upazornenie:
Táto dokumentácia obsahuje citllvé informácie podľa zäkona č. 541/20o4 Z. z. o mierovom využlvanĺ
jadrovei energie (atÓmový zákon) a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov V znenĺ neskoršícľl
predpisov. Dokumentácia sa nezveĺejňuje podľa zákona o slobodnom prĺstupe k informáciám'

S pozdravom
SlovenilĺÓ olektráľne, r.ĺ.

Myneké niuy 47
821 Og Bratisteva
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