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Vec
Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa
§ 29 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 EIA“), predmetom ktorého bolo, že sa navrhovaná činnosť uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „A. Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
Výroba kompostu; B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie a nebezpečnými
odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti zberu odpadov“ nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší úrad") ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 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, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o EIA, v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov opravuje chybu v písaní v písomnom
vyhotovení rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. OUBB-OSZP3-2021/009560-014 zo dňa 30.04.2021, a to takto:
- vo výrokovej časti rozhodnutia sa pôvodný texte, ktorý znie:
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu
„PRIOR“ Banská Bystrica", predložené navrhovateľom:
nahrádza textom, a to nasledovne:
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „A. Zastrešenie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu; B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov
na nakladanie a nebezpečnými odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti zberu odpadov", predložené navrhovateľom:
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Zdôvodnenie:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie zistil, že nastala chyba v písaní pri
vydaní rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, pod. č. OUBB-OSZP3-2021/009560-014 zo dňa 30.04.2021, predmetom ktorého bolo, že sa navrhovaná činnosť uvedená v
predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „A. Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
Výroba kompostu; B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie a nebezpečnými
odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti zberu odpadov“ nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
V rozhodnutí nastala chyba v písaní. Bol uvedený nesprávny názov oznámenia o zmene navrhovanej činnosti –
„Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica“. Správny názov je „A. Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov – Výroba kompostu; B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie a
nebezpečnými odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti zberu odpadov“.
Na základe uvedeného Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie týmto upovedomuje
účastníkov konania a orgány štátnej správy o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia.
Táto písomnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o
životné prostredie, pod č. OU-BB-OSZP3-2021/009560-014 zo dňa 30.04.2021.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2021/009560-015
ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2021/009560

Por.č.záznamu
015

Číslo záznamu
0039073/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

2/2

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0039073/2021
Vec: Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

04.05.2021
12:01

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru

Nie

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2021/009560

Por.č.záznamu
015

Číslo záznamu
0039073/2021

Zastúpil

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Poznámka

Forma originálu
hodnoverná elektronická

