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Vec:
„Zvýšenie účinnosti blokov atómovej elektrárne Mochovce prostredníctvom
rekonštrukcie turbosústrojov“ - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
a upovedomenie o začatí konania
Navrhovateľ, Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava,
(IČO: 35829052), doručil dňa 13. 09. 2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa
§ 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie účinnosti
blokov atómovej elektrárne Mochovce prostredníctvom rekonštrukcie turbosústrojov“
(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa Prílohy č. 8a zákona.
Hlavným cieľom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšiť účinnosť sekundárneho okruhu
využitím výkonových rezerv turbogenerátora, modernizáciou turbosústroja a vyvedenia
výkonu, čo povedie k postupnému zvyšovaniu elektrického výkonu blokov atomovej
elektrárne Mochovce 1, 2. V rámci zisťovacieho konania bude príslušný orgán rozhodovať
o tom či sa daná zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s
§ 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych
účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo
podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Ako príslušný orgán podľa zákona Vám v súlade s § 29 ods. 6 zákona, ako
povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame
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informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle
MŽP SR, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-ucinnosti-blokov-atomovej-elektrarne-mochovceprostrednictvom

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona, informovala o tejto
skutočnosti verejnosť do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli obce
a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29
ods. 9 zákona (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na obci) žiadame doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta
Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia tohto
upovedomenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 29
ods. 9 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 10 pracovných dní od
uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené,
aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
S pozdravom
Príloha:
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre dotknuté obce)

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
Rozdeľovník:
Navrhovateľ/ účastník konania:
1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava, (IČO: 35829052);
Dotknutá obec/účastník konania:
2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad
Hronom, IČO 307131;
3. Obecný úrad Nový Tekov (Marušová), 935 33 Nový Tekov, IČO: 00307319;
4. Obecný úrad Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov, IČO: 00307483;
5. Obecný úrad Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur, IČO: 00307645;
6. Mestský úrad Tlmače (Lipník), Nám. odbojárov 10, 935 21 Tlmače IČO: 00307581;
7. Obecný úrad Malé Kozmálovce, 935 21 Tlmače, IČO: 34076751,
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8. Obecný úrad Nemčiňany č.128, 951 81 Nemčiňany, IČO: 00308277;
9. Obecný úrad Čifáre, č. 111, 951 61 Čifáre, IČO: 00307866
Povoľujúci orgán
10. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24,
820 07 Bratislava 27;
11. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52,
821 02 Bratislava;
Rezortný orgán
12. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a,
827 15, Bratislava 212;
Dotknutý orgán:
13. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor ochrany zdravia pred
žiarením, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava 29;
14. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. Ľ. Štúra 53,
934 01 Levice;
15. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce;
16. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra;
17. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, Rázusova 2A, 949 01 Nitra;
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského č. 4,
934 38 Levice;
19. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra;
20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7,
934 01 Levice;
21. Okresný úrad v Leviciach, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krízového plánovania, Ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 01 Levice;
22. Okresný úrad v Leviciach, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 01 Levice;
23. Okresný úrad v Leviciach, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Ľudovíta Štúra 53,
934 01 Levice;
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, TU;
25. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, TU;
26. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálnych rizík
a biologickej bezpečnosti, TU;
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