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                         OBEC ĎANOVÁ 

                          Obecný úrad, Ďanová č. 22, 038 42 

 

 

Č.j. 262/445/2021 Ďanová dňa 15.7.2022 

 

Oznamuje sa formou verejnej vyhlášky 

 

Vec:  Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42, IČO 00647365 

 -  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Botanicko–

edukačný chodník Turca“ 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

o zastavení územného konania 
 

Obec Ďanová ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení 

neskorších predpisov a ust. §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej iba “stavebný 

úrad“), podľa §30 ods. 1 písm. b) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje 
 

územné konanie o umiestnení líniovej stavby  

 

„Botanicko–edukačný chodník Turca“  

 

na pozemku parcely registra C KN č. 364/1 (E-KN č. 111/17, 111/84, 111/85, 111/86, 133/2), 

C KN č. 364/2, C KN č. 364/9, C KN č. 310 (E-KN č. 111/143) k.ú. Rakovo (ďalej len 

„stavba“), začaté dňa 20.9.2021 návrhom na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal 

navrhovateľ Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42, IČO 00647365 (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42, IČO 00647365, podal dňa 20.09.2021 na Obci 

Ďanová žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Botanicko–

edukačný chodník Turca“ na pozemku parcely registra C KN č. 364/1 (E-KN č. 111/17, 

111/84, 111/85, 111/86, 133/2), C KN č. 364/2, C KN č. 364/9, C KN č. 310 (E-KN č. 

111/143) k.ú. Rakovo. 

 

Navrhovateľ listom doručeným na Obec Ďanová dňa 8.7.2022 vzal svoj návrh na začatie 

územného konania o umiestnení stavby „Botanicko–edukačný chodník Turca“ na pozemku 

parcely registra C KN č. 364/1 (E-KN č. 111/17, 111/84, 111/85, 111/86, 133/2), C KN č. 

364/2, C KN č. 364/9, C KN č. 310 (E-KN č. 111/143) k.ú. Rakovo zo dňa 20.9.2021 späť. 

 

V zmysle ust. § 30 ods. l písm. b) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak 

účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka 
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konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, 

ktoré môže začať správny orgán. 

V zmysle ust. § 35 ods. 4 stavebného zákona Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z 

dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas 

ostatných účastníkov konania. 

V zmysle ust.  § 30 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 

1 písm. b) sa iba vyznačí v spise. 

 

Poučenie: 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku sa  proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno 

odvolať. 

Rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) zák. č. 162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok) v znení 

neskorších predpisov) preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Miroslav Ďanovský  

                    starosta obce 

 
 

Toto oznámenie rozhodnutia o zastavení územného konania o umiestnení stavby sa doručuje 

účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Ďanová,  038 42 Ďanová č. 22 a zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce Ďanová 

www.danova.sk v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia 

rozhodnutia o zastavení územného konania. 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté 

2. Navrhovateľ Obec Rakovo, 038 42 Rakovo č. 8 

 

Na vedomie: 

3. Obec Rakovo, 038 42 Rakovo č. 8, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 

vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia verejnou vyhláškou. 

 

Dátum vyvesenia:  ........................................ 

 

Dátum zvesenia:  .........................................   

 

Dátum zverejnenia  

na web stránke obce/mesta:   .................................  podpis a otlačok úradnej pečiatky 

http://www.danova.sk/

