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Vec
Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby pre IPR EMO 20400 –
Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu
seizmického zaťaženia SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej
vody
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník Slovenské elektrárneĽ a. s. podal dňa 10.10.2018 na Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky ( alej len úrad) žiadosť zn. SE/2018/057707/Mp o vydanie stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby pod a §54 a §58 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) IPR EMO
20400 – Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu
seizmického zaťaženia SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej
vody.
Predmetom stavebného konania je Seizmické dozodolnenie súboru stavebných
objektov JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 584/1-03 Čerpacia stanica
technickej vody dôležitej a požiarnej vody na úroveň seizmického ohrozenia RLE ˃ 0Ľ15gĽ pre
zodolnenie stavebných konštrukcií voči extrémnym vplyvom v rámci IPR EMO 20400.
Dňom podania bolo začaté konanie.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ( alej len „úrad“)Ľ ako príslušný stavebný
úrad pod a § 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 zároveň pod a § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje pod a § 61
stavebného zákona začatie stavebného konania a nako ko sú stavebnému úradu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavbyĽ
upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v lehote 7 dní odo dňa doručenia
oznámeniaĽ inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská
dotknuté orgányĽ ak tak už neučinili na žiadosť stavebníka.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade každý pracovný deň
od 8:00 do 14:00 hod. po predchádzajúcom telefonickom ohlásení.

Ing. Tibor Sedlák
riadite odboru systémovĽ
komponentov a stavebných konštrukcií

Toto oznámenie má v zmysle § 69 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť
vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená s vyznačeným
dátumom vyvesenia a zvesenia na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Okružná 5, 918 64 Trnava.
Verejná vyhláška v elektronickej forme bude zverejnená aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD
SR a na ústrednom portáli verejnej správy.

Vyvesené dňa .............................

Zvesené dňa ..................................

Odtlačok pečiatkyĽ podpis .....................................
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Doručí sa:
1. Obec Kalná nad HronomĽ starosta obceĽ Červenej Armády 55Ľ 935 32 Kalná nad Hronom +
verejná vyhláška
2. Obec Nový Tekov (Marušová)Ľ starosta obceĽ 935 33 Nový Tekov + verejná vyhláška
3. Obec Starý TekovĽ Tekovská 1Ľ 935 26 Starý Tekov + verejná vyhláška
4. Obec Ve ký urĽ Hlavná 80Ľ 935 34 Ve ký ur + verejná vyhláška
5. Mestský úrad Tlmače (Lipník)Ľ Nám. Odbojárov 10Ľ 935 21Ľ Tlmače + verejná vyhláška
6. Obec Malé KozmálovceĽ starosta obceĽ 935 21 Malé KozmálovceĽ popis. č. 1 + verejná
vyhláška
7. Obec ČifáreĽ starosta obceĽ 935 21 Čifáre + verejná vyhláška
8. Obec NemčičanyĽ starosta obceĽ 951 81 NemčičanyĽ popis. č. 128 + verejná vyhláška
9. KR HaZZ v NitreĽ Dolnočermánska 64Ľ 949 01 Nitra
10. OÚŽP LeviceĽ odbor OSŽP-OHĽ Dopravná 14Ľ 934 03 Levice
11. OÚŽP LeviceĽ odbor OSŽP-OPKĽ Dopravná 14Ľ 934 03 Levice
12. Krajský úrad NitraĽ odbor OSŽP-ŠVSĽ Štefánikova trieda 69Ľ 949 01 Nitra
13. TIĽ Trnavská cesta 56Ľ 821 01 Bratislava
14. ÚVZ SRĽ Trnavská cesta 52Ľ P.O.BOX 45Ľ 826 45 Bratislava
15. MŽP SRĽ SEHR, OEP, Nám. . Štúra 1Ľ 812 35 BratislavaĽ + Vyhodnotenie plnenia
podmienok záverečn. stanoviska MŽP SR č. 6231/2007-3.4/hp, CD s dokumentáciou,
kópia žiadosti.
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