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Vec
Oprava chýb v písaní a počítaní pre Rozhodnutie OU-LV-OSZP-2021/009635-003

V zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek odpadového hospodárstva oznamuje, že pri písaní rozhodnutia č.j. OU-LV-OSZP-2021/009635-003
zo dňa 15.07.2021, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre právnickú
osobu Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava; IČO: 36 046 221 došlo k zrejmej chybe pri písaní.

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia je v časti Platnosť rozhodnutia nesprávne uvedené číslo odseku pre §97 „16“.
Správne znenie tejto časti rozhodnutia má byť: 17.
2. V odôvodnení rozhodnutia 5. Odstavec (časť platnosti rozhodnutia) veta prvá je nesprávne uvedené číslo odseku
pre §97 „16“. Správne znenie tejto časti rozhodnutia má byť: 17.
3. V odôvodnení rozhodnutia 5. Odstavec (časť platnosti rozhodnutia) veta druhá je nesprávne uvedené číslo odseku
pre §97 „17“. Správne znenie tejto časti rozhodnutia má byť: 18.
4. V odôvodnení rozhodnutia, 2. Odstavec, veta druhá, sa slovné spojenie „uvedené priestory“, nahrádza slovom
„pozemky“, a teda správne znenie vety je: „Spoločnosť má pozemky v dlhodobom nájme od mesta Levice“

Táto chyba nemala vplyv na vecný obsah vyššie uvedeného rozhodnutia Okresného úradu Levice, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva.
Táto oprava chýb tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia OU-LV-OSZP-2021/009635-003

Na vedomie
Okresný úrad Nitra, OSŽP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LV-OSZP-2021/009635-004

WASTE TRANSPORT, a.s., Mochovská, Levice, Levice 934 01
Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice 1


