OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Topoľčany

OU-TO-OSZP-2022/006517-013

13. 07. 2022

Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa:
1. Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“, Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany
2. Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany
3. Obec Lužany, Lužany 33, 95607 Lužany
Na vedomie:
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 116/12, 812 66 Bratislava
5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
6. Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany
7. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
8. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
13. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany
Výrok
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a §
5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 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 o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľké Ripňany – modernizácia“ predloženému navrhovateľom
– Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“, Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 00 205 851 toto
rozhodnutie:
Navrhovaná zmena činnosti „Farma Veľké Ripňany – modernizácia“, ktorá je situovaná v katastrálnom území Veľké
Ripňany, na parc. registra „C“ č. 432/101, 432/128, 432/130, 432/141, 432/142, 432/143 a v katastrálnom území
obce Lužany na parc. registra „C“ 60/2, 60/10 a na parc. registra „E“ 79/202, 79/1
sa nebude posudzovať
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podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
V procese konania o povolení činnosti je potrebné zohľadniť nasledujúce pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených
stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:
- Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného
dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s
jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne
záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja požaduje v rámci procesu hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na
životné prostredie a v ďalších povoľovacích konaniach dôsledné zhodnotenie a návrh opatrení eliminujúcich alebo
znižujúcich prípadné negatívne dopady prevádzky na kvalitu životného prostredia kraja a zdravia jeho obyvateľov,
ako aj dodržanie projektovaných a povolených stavov zvierat chovaných v prevádzke tak, aby bola zaručená účinná
integrovaná ochrana zložiek životného prostredia.
- Navýšením počtu chovaných zvierat sa stredný zdroj znečisťovania ovzdušia mení na veľký zdroj znečisťovania
ovzdušia, pri prevádzkovaní ktorého je potrebné dodržať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
- Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami uvedenými v Kódexe správnej
poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do
pôdy alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej špecifikácii.
- Pri prevádzkovaní stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, pri stanovení rozsahu požiadaviek v
jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok
pachových látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej
alebo jestvujúcej zástavby.
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné požiadať Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o
životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o súhlas podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. na zmenu zdroja
znečisťovania ovzdušia.
- Rešpektovať požiadavky vodného zákona, Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov a noriem vo vodnom hospodárstve.
- Navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd, treba
zabezpečiť všestrannú ochranu tvorby, výskytu a podzemnej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- Zabezpečiť včasne odstraňovanie tiel uhynutých zvierat (kadáverov). Uhynuté zvieratá okamžite odstrániť z
chovných priestorov a uložiť v kafilérnom boxe. Kafilérny box musí byť uzamknuteľný, nakládka a vykládka
uhynutých zvierat musí vyhovovať požiadavkám ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany podzemných vôd pri
manipulácii s látkami škodiacimi vodám počas dezinfekcie kafilérneho boxu. O identifikovaných uhynutých
jedincoch viesť presnú evidenciu.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 vodného zákona a s vyhláškou MŽP SR
200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- V zmysle § 39 ods. 4 vodného zákona ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti
s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve
väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo
s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 , je povinný:
- zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do
životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a
oboznámiť s ním zamestnancov,
- vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok
do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- Ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane prírody.
Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku),
a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po
vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0026353/2022

Typ záznamu
Externý doručený záznam

2/8

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
- Podľa § 4 zákona o ochrane prírody Vám vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby
nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
- Všetky zmeny navrhovanej činnosti je potrebné riešiť zmenou vydaných súhlasov na prevádzkovanie veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov.
- Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež navrhovaných zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky tak, aby nedochádzalo k narúšaniu pohody obyvateľov
obce.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“, Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 00 205
851 doručil dňa 31.05.2022 na Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ
Topoľčany“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľké Ripňany – modernizácia“.
Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť EKODENT consulting s.r.o., Topoľčany, v máji 2022.
OÚ Topoľčany ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie.
Ako príslušný orgán OÚ Topoľčany zaslal listom č. OU-TO-OSZP-2022/006517-002, 2022/006517-003 zo dňa
07.06.2022 v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti dotknutej obci, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a povoľujúcemu orgánu a zverejnil
informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľké Ripňany“ – modernizácia je zverejnené na webovom sídle
ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/farma-velke-ripnany-modernizacia
Navrhovaná zmena činnosti Poľnohospodárskeho družstva „Radošinka“, Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany,
rozsahom spadá pod prílohu č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov pod odvetvie č. 11. Poľnohospodárska a lesná
výroba, položka č. 1 - Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou:
a) hospodárskych zvierat od 200 ks do 2 000 ks (nad 30 kg) - časť „B“ - zisťovacie konanie.
Predmetom zmeny jestvujúcej prevádzky Farma Veľké Ripňany je jej modernizácia. V súčasnosti sú dojnice
ustajnené v jestvujúcich priestoroch kravínov, ktoré sú technicky a morálne zastarané, dojenie prebieha v jestvujúcej
centrálnej dojárni, ktorá je opotrebovaná a náklady na údržbu a náhradné diely nie sú rentabilné. Modernizácia farmy
zahrňuje výstavbu nových objektov.
Popis zmeny navrhovanej činnosti:
Predmetom zmeny jestvujúcej prevádzky Farma Veľké Ripňany je jej modernizácia. V súčasnosti sú dojnice
ustajnené v jestvujúcich priestoroch kravínov, ktoré sú technicky a morálne zastarané, dojenie prebieha v jestvujúcej
centrálnej dojárni, ktorá je opotrebovaná a náklady na údržbu a náhradné diely nie sú rentabilné.
Modernizácia farmy zahrňuje výstavbu nasledovných nových objektov:
• SO-01 Maštaľ/kravín pre dojnice s voľným boxovým ustajnením a s prirodzeným intenzívnym vetraním s celkovou
kapacitou 992 ks dojníc
• SO-02 Robotická dojáreň
• SO-03 Separátor
• SO-04a Skladovacia jednotka na hnojovicu (4 615,8 m3)
• SO-04b Skladovacia jednotka na hnojovicu (4 615,8 m3)
• SO-05 Výdajné miesto
• SO-06 Nádrž dažďových vôd
• SO-07 Areálové komunikácie
Tieto nové objekty budú vybudované v areáli farmy na plochách záujmových parciel. Pre ich výstavbu bude
potrebné zbúranie niektorých jestvujúcich objektov. Projekt búracích prác bude riešený ako samostatná projektová
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dokumentácia. Všetky nové objekty nadväzujú a budú prístupné z jestvujúceho komunikačného systému farmy, nové
areálové komunikácie SO-07 vzniknú okolo nových stavebných objektov ako vyspádované železobetónové plochy.
Súčasťou nových objektov sú aj nové prevádzkové súbory (PS).
Modernizácia farmy bude realizovaná za plnej výrobnej prevádzky Farmy Veľké Ripňany preto musí prebiehať
postupne t.j. po etapách. Projekt modernizácie farmy je spracovaný na tri etapy:
V rámci I. etapy bude vybudovaný:
• objekt SO-01 – prvá časť pre kapacitu chovu dojníc 496 ks
• objekt SO-02
• objekt SO 03
• objekt SO-04a
• objekt SO-05
V rámci II. etapy bude vykonaná:
• inštalácia technologickej časti dojárne – centrálnej kruhovej robotickej dojárne DPQ 36 s 36 robotickými dojacími
miestami
V rámci III. etapy bude vybudovaný:
• objekt SO-01- druhá časť pre celkovú kapacitu chovu dojníc 992 ks
• objekt SO-04b
• objekt SO-06
• objekt SO-07
Okrem uvedených opísaných novovybudovaných objektov budú na farme naďalej využívané aj chovné objekty
prevádzkované doposiaľ a budú využívané pre chov jalovíc, odchov teliat, ustajnenie zasušených kráv, ako pôrodňa
a oddelené ustajnenie zvierat so zdravotnými problémami.
Jestvujúce objekty: kafilérny box, pevné hnojiská, jestvujúce silážne žľaby a záložný zdroj elektrickej energiedieselagregát budú prevádzkované rovnako ako doposiaľ.
Projektovaná kapacita chovu na Farme Veľké Ripňany po modernizácii je 992 ks dojníc (vrátane pôrodne a
„zasušených“ kráv) a 140 ks jalovíc; spolu 1132 ks hovädzieho dobytka. Pomerne k počtu sa predpokladá odchov
cca 300 ks teliat ročne, z ktorých priemerne 50% (býčkov) bude odchádzať vo veku 2-3 mesiacov na predaj.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené na OÚ Topoľčany nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom
znení):
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
(list č. RÚVZ/2022/01006 zo dňa 14.06.2022 doručený elektronicky dňa 14.06.2022)
- Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: Farma Veľké Ripňany – modernizácia,
nemáme z hľadiska ochrany verejného zdravia k navrhovanej zmene činnosti zásadné pripomienky a nepožadujeme
jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Vyjadrenie OÚ Topoľčany: Akceptuje sa
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
(list č. CS 8564/2022 CZ20999/2022 zo dňa 13.06.2022 doručený dňa 14.06.2022)
- Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obcí Veľké Ripňany
a Lužany.
- Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného
dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s
jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne
záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja požaduje v rámci procesu hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na
životné prostredie a v ďalších povoľovacích konaniach dôsledné zhodnotenie a návrh opatrení eliminujúcich alebo
znižujúcich prípadné negatívne dopady prevádzky na kvalitu životného prostredia kraja a zdravia jeho obyvateľov,
ako aj dodržanie projektovaných a povolených stavov zvierat chovaných v prevádzke tak, aby bola zaručená účinná
integrovaná ochrana zložiek životného prostredia.
- K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme iné pripomienky.
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- Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a
jej obyvateľov a preto zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OÚ Topoľčany uvedené pripomienky zapracoval do výroku tohto rozhodnutia.
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
(list č. OU-NR-OSZP2-2022/030094 zo dňa 15.06.2022, doručený dňa 15.06.2022)
- Realizáciou navrhovanej činnosti sa rozšíri súčasná prevádzka farmy a navýšením počtu chovaných zvierat sa
stredný zdroj znečisťovania ovzdušia mení na veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pri prevádzkovaní ktorého je
potrebné dodržať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Chov hospodárskych zvierat je potrebné
prevádzkovať v súlade so zásadami uvedenými v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií
amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej
špecifikácii.
- Pri prevádzkovaní stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, pri stanovení rozsahu požiadaviek v
jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok
pachových látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej
alebo jestvujúcej zástavby.
- Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru
navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OÚ Topoľčany uvedené pripomienky zapracoval do výroku tohto rozhodnutia.
4. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
(list č. OU-TO-OSZP-2022/006950 zo dňa 15.06.2022, doručený dňa 16.06.2022)
- Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti štátna správa ochrany ovzdušia Okresného
úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posúdenie navrhovanej zmeny v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
- Upozorňujeme Vás, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné požiadať Okresný úrad Topoľčany,
odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o súhlas podľa § 17 zákona č. 137/2010
Z.z. na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia.
OÚ Topoľčany uvedenú pripomienku zapracoval do výroku tohto rozhodnutia.
5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(list č. OU-TO-OSZP- 2022/007124 zo dňa 16.06.2022, doručený dňa 17.06.2022)
- Z hľadiska obsahu a samotného spracovania zmeny navrhovanej činnosti súhlasíme pri rešpektovaní požiadaviek
vodného zákona, Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenia vlády
SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a ostatných súvisiacich
platných právnych predpisov a noriem vo vodnom hospodárstve.
- Upozorňujeme, že navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných
vôd, treba zabezpečiť všestrannú ochranu tvorby, výskytu a podzemnej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
Zabezpečiť včasne odstraňovanie tiel uhynutých zvierat (kadáverov). Uhynuté zvieratá okamžite odstrániť z
chovných priestorov a uložiť v kafilérnom boxe. Kafilérny box musí byť uzamknuteľný, nakládka a vykládka
uhynutých zvierat musí vyhovovať požiadavkám ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany podzemných vôd pri
manipulácii s látkami škodiacimi vodám počas dezinfekcie kafilérneho boxu. O identifikovaných uhynutých
jedincoch viesť presnú evidenciu.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 vodného zákona a s vyhláškou MŽP SR
200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- V zmysle § 39 ods. 4 vodného zákona ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti
s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve
väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo
s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 , je povinný:
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- zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do
životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a
oboznámiť s ním zamestnancov,
- vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok
do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
OÚ Topoľčany uvedené pripomienky zapracoval do výroku tohto rozhodnutia.
6. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia
(list č. OU-TO-OKR-2021/000720-017 zo dňa 20.06.2022 doručený dňa 21.06.2022)
- Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie odbor krízového riadenia Okresného úradu Topoľčany
dospel k záveru, že predložený zámer je v intenciách zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnom štádiu príprav predmetnej investičnej
výstavby, nie je v rozpore so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
- Okresný úrad Topoľčany - odbor krízového riadenia súhlasí s predloženým zámerom „Farma Veľké Ripňany modernizácia“.
Vyjadrenie OÚ Topoľčany: Akceptuje sa
7. Okresný úrad Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny
(list č. OU-TO-OSZP-2022/007301 zo dňa 18.06.2021 doručený dňa 21.06.2022)
- Na základe posúdenia predloženého oznámenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny konštatujeme, že územie
dotknuté predmetnou činnosťou sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody. Na území dotknutom
predmetnou činnosťou platí 1. stupeň územnej ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les je nutné riadiť sa § 47 zákona
o ochrane prírody. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára
kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže
uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Zároveň Vám podľa § 4 zákona o ochrane prírody vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných
prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
- Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
nemá námietky voči realizovaniu posudzovanej činnosti.
OÚ Topoľčany uvedenú pripomienku zapracoval do výroku tohto rozhodnutia
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
(list č. OU-NR-OSZP-2018/010230 zo dňa 21.06.2021, doručený dňa 21.06.2021)
- Predmetom zisťovacieho konania je existujúca činnosť, pričom navrhovaná zmena rieši modernizáciu chovu
hovädzieho dobytka výstavbou nových objektov a zvýšenie počtu chovaných zvierat, čo vedie aj k zmene stredného
zdroja znečisťovania ovzdušia.
- Všetky zmeny navrhovanej činnosti je potrebné riešiť zmenou vydaných súhlasov na prevádzkovanie veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov.
- Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež navrhovaných zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky tak, aby nedochádzalo k narúšaniu pohody obyvateľov
obce.
- Navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OÚ Topoľčany uvedenú pripomienku zapracoval do výroku tohto rozhodnutia.
9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia poľnohospodárstva, odbor
živočíšnej výroby
(list č. 13202/2022 4606/2022-520 zo dňa 16.06.2022, doručený dňa 29.06.2022)
- Ministerstvo považuje predmetnú realizáciu navrhovanej činnosti za pozitívny krok pre podnikateľskú činnosť
navrhovateľa a k predloženému oznámeniu o začatí zisťovacieho konania v zmysle 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá
pripomienky.
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Vyjadrenie OÚ Topoľčany: Akceptuje sa
Ostatné dotknuté orgány
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov - referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Nitra - odbor výstavby
a bytovej politiky, Okresný úrad Topoľčany - odbor cestnej a dopravy a pozemných komunikácií, Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany nedoručili písomné stanovisko v
uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní
vplyvov za súhlasné.
Obec Veľké Ripňany zaslala oznámenie o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli
obce v termíne od 09.06.2022 – 24.06.2022 listom doručeným dňa 12.07.2022. Obec Lužany zaslala oznámenie o
zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce v termíne od 08.06.2022 – 22.06.2022
listom doručeným dňa 12.07.2022.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku OÚ Topoľčany dal možnosť známym účastníkom konania listom č.
OU-TO-OSZP-2021/006517-011, zo dňa 01.07.2022, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 3 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do
zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na OÚ Topoľčany, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie
a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape
prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú
riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
OÚ Topoľčany pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné
prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z Oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľké Ripňany – modernizácia“ spoločnosti Poľnohospodárske družstvo
„Radošinka“, Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany, vypracovaného v máji 2022, pričom použil aj Kritériá
pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou
prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a
súkromných projektov na životné prostredie.
Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na OÚ Topoľčany, súhlasili
s navrhovanou zmenou činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Príslušný orgán sa k pripomienkam vyjadril a opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalších povoľovacích konaniach. Dotknutá verejnosť uvedená v §
24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní
vplyvov.
OÚ Topoľčany na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a
samosprávy konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by
v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú zmenu je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých
zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Topoľčany,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia rozhodnutia.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene
činnosti.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Ing. Janka Hubinská
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10328

Doručuje sa
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka", Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika
Obec Veľké Ripňany, Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika
Obec Lužany, Lužany 33, 956 07 Lužany, Slovenská republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 812 66 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika
Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01
Topoľčany, Slovenská republika
Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01
Nitra, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská
republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. P. Adámiho 17, 955 48 Topoľčany, Slovenská
republika
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202207130000125420___

Typ podpisu

default;SkQESigRules,SkQESigMQCRules,QESigRules,AdESigQCRules,AdESigRules___

Kód stavu overenia autorizácie

1___

Popis stavu overenia autorizácie

Platná___

Kód výsledku overenia

0___

Popis výsledku overenia

VALID - VALID___

Dátum a čas podpisu (UTC)

13.07.2022 08:49___

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

13.07.2022 08:49___

Dátum a čas overenia (UTC)

13.07.2022 10:44___

|

|
|
|
|
|
|
|
|

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBgk
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3Rh
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
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Externý doručený záznam

Forma originálu
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+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpI
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmElBm
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==___

KÓPIA

|
Podpisový certifikát
|
Vydavateľ

C=SK,OU=SNCA,2.5.4.97=NTRSK-42156424,O=N
agentura pre sietove a elektronicke
sluzby,CN=SNCA4___

Sériové číslo

22284277600805367843810___

Subjekt

C=SK,L=Bratislava,GIVENNAME=Janka,SURNAM
odboru okresného úradu,OU=Odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Topoľčany,O=MANDANT
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00151866,CN=Ing. Janka Hubinská
OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného
úradu___

Mandát

<MandateCertificateInfo
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"><Client><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>MANDANT NTRSK-00151866</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>O</Key><Value>MANDANT
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky</Value></CertRule></
Client><Mandatary><CertRule><Type>Subject</

|
|

|
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Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Janka</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Hubinská</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>PNOSK-2719362</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>T</Key><Value>Vedúci
odboru okresného úradu</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>OU</Key><Value>Odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Topoľčany</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Ing. Janka
Hubinská OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru
okresného úradu</Value></CertRule></
Mandatary><Mandate><CertRule><Type>Certificat
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1109</
Key><Value>Oprávnenie 1109, Vedúci
odboru okresného úradu, podľa (§ 9 ods. 2
písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1109</
Key><Value>Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>___

KÓPIA

|

MIIJRjCCBy6gAwIBAgIKBLgIedrFBgAL4jANBgkqh
+sHXGGTEgSD5kSRjHt7Bf
+u2SkR4f14yR/5nrDXpkYBIjuQBvoHzfz16fWhmsK
GiiLynbryzZbadceuOejZbF6jEDbCWt7Q4ABJw3zF
+4jftApXJ5kjXn1dMI1tX8or1+oB/8BdclyisKEqqftJN
+m7f6C2ah8bzqtIwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJ
BAIwADCCAf0GA1UdIASCAfQwggHwMA8GDSuB
+YSB6w6Frb25hIMSNLiAyNzIvMjAxNiBaLiB6LiBFT
+YSAowqcgOSBvZHMuIDIgcMOtc20uIGEpIHrDoW
wQEAwIGwDA3BggrBgEFBQcBAwQrMCkwCAYGB
C0yECrQ6KbvLydoACaEUTIWc9I6Ih4WQK/
SQFBz+C3lliZD/
+pkAaybrrbEIAhDW0sfofBQujg0NfZARsnDq4Kq8T
DREKIaKD/j/
DUNS5Y0SuMCrb3wspOyEG75RwwiQLTx
+23IvNf/v/0H34xax4r/xTO/
wpjtkJYMhwpvDELYaTNvfCOJqnthNXz/3AZhw9Lo

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0026353/2022

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

3

tssrvzpLeDgHdH5o4p
+sTXlcHt7Zg7f1IMu2TudusmhS3rymydBS28+VQH
kOhIGGyXT
+qABcjb2yEpuIliYRswDYA8UrN47+IdrfnJ7cQCHBb
aS80O1NSfpfIno6Q0wPnH
+nFnuuQgTYv1gTMMCTBi8B6KEDd9WjxSbZ256b
+l1bDIOwGVqZkz6n+5iIEH9OXQY
+nOJxhSFzX2VSS1ZBFfUuY1Xaeg=___

KÓPIA

|

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBgk
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3Rh
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpI
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmElBm
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==___
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MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYD
acH/2zTlVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCsU
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86Irz6YztwLdCxFrNfvv
+u9Iy/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFIyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebeaIzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP3
+7MlS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuIdkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
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+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sSH
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzO
+EuQQ1FDUG
+kI0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKBX
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVl0H0IrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxn
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9lmOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4flDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86AD
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|

MIIKUQoBAKCCCkowggpGBgkrBgEFBQcwAQEEg
hw
+fBVMeAtsGnAos7Bg1ug0ypZEeLMAIKBLgIedrFB
+fcq7ndVwR7GtOLcBNTK3kEcTNdRZ9lmhIzAhMB
+c79penUVOWfVPOZCRfnMIOXXxN51uSOR3Q1t
ui517I3zqJf7o
+yxkGWCLecJeSIklEQpXK2smzKfPfkTdxQtJzuKm
pKZS21pAb53Kl9koee2Xqlsyvoc0oA5TULk3PgRR
ZSlXiZFZtBprlRlU9PSt5iiiVh7HsnRGnqZ06lfeZKkT
+klNAeYQvFke5GlF45d4MP+6gvd/
lM+GklS920MKOQ1It+YG85H8u/
X8+FJMKiKRtoAwDceL3Gjx6EQmpcKNSCIU6l4j/
gi9cxyEICf6PdmOCgezJXLN4uijMhRYfbN/
dPtJhzzzEn/yb
+0cn2gBJ/7UtHGm2AKgggbXMIIG0zCCBs8wggS3
mAXP0iYnAwpENt4vy3tzE4HMcaRwrthAaO
+PbRWF94+uIDcwv89x81sY8MahSWWkqb
+VY9cYgCR2STESvwNgKztJlEFP1NSrQwxfnOAIp
lWk1ajK7YmwspqmVwNhU9qVylO7bVSrM161Jm8
cLAhhPnRnN8mRCkByzkwyFRQKUx8spjwXDmi0z
+Q6MUTCCEaeLskBpwGyKVIQiBoTuzf2YOy5C2J
+P3jDmOEV44vbj
+Og5hVJUHiO1JRYQqrbqubuTb39xBKEHyYneShc
RLKav2rNKdc5eT6TsrUGMaQs9Gu2IMlUhfWlGm9
+gLYYraHR0cDovL2NkcDEuc25jYS5nb3Yuc2svc2
+gLYYraHR0cDovL2NkcDIuc25jYS5nb3Yuc2svc25
+h8Ur8Nt3bVAH4yFFKkxz0QLL16/
pWGURqvNPsHHckjXFCNeKWf9OtZ/
zKoH7QI4L3nxcB8HgLxc5H3mNkGoQx4t9mLqvnm
XLGAKLk
+GYdhyaEPZVaFdkIL9sforPuClbhGuUhaxsi6zUt3M
+rH4xgU1GU/
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saRjlIcqXxb/38vtnoc13SUAmf06uJ6le0ZFoZt4O4kQ
+XJ794RFuQKJnWTHlYWGpyCbI38/
IYascKJG3LF2XgB0MQFrjMeNENSFeYZyYyf3GkA
LAnaIx2QQEI9OyiRlC
+cB0hHFQkLRsn06qVUi2QlQrmyl8gL
+kdQLOGyq6IsjIMkilMLyn2EPPIgwpGxVV3g2U4Br

KÓPIA

|

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYD
acH/2zTlVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCsU
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86Irz6YztwLdCxFrNfvv
+u9Iy/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFIyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebeaIzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP3
+7MlS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuIdkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sSH
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzO
+EuQQ1FDUG
+kI0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKBX
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVl0H0IrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxn
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9lmOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4flDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86AD

|
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