Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske
županije'' broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 62.
Poslovnika
Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske
županije'' broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst – i 6/14 i 2/18), Skupština
Međimurske županije je na __ sjednici, održanoj __.__.2018 godine, donijela

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine
Općini Kotoriba

1. Prihvaća se Ugovor o prijenosu vlasništva nekretnine Općini Kotoriba.

2. Ugovor iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovlašćuje se Matija Posavec, mag.ing. župan, da potpiše Ugovor iz točke 1.
Ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 940-01/18-03/9
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, __.__.2018.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine
Općini Kotoriba
Pravna osnova za donošenje ovog Zaključka je članak 21. Statuta Međimurske
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst,
8/13, 6/14 i 2/18) i čl. 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj26/10, 4/13, 6/13, - pročišćeni tekst – 6/14 i 2/18).
Svrha predmetnog ugovora jest prijenos vlasništva školske zgrade (Stara škola u
Kotoribi) i pripadajućeg zemljišta Općini Kotoriba. U konkretnom slučaju radi se o nekretnini
upisanoj u zk.ul. 19 Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Prelog, k.o.
Kotoriba, kčbr.362, u naravi zgrada-škola, površine od sveukupno 3395 m2.
Navedena nekretnina u naravi predstavlja objekt i dvorište stare škole u Kotoribi koja
je nakon izgradnje nove školske zgrade i školske sportske dvorane i preseljenja djelatnosti
Osnovne škole u novu školsku zgradu postala ruševna.
Predlaže se Skupštini da raspravi i usvoji predloženi Zaključak, obzirom na namjeru
Općine Kotoriba da se prijavi na nacionalne i EU natječaje u svrhu povlačenja novčanih
sredstava i provođenja projekata kako bi se predmetna nekretnina preuredila i iskoristila za
opće dobro i u interesu svih građana.

Čakovec, ožujak 2018.
Upravni odjel za poslove Skupštine
i opće poslove

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, OIB:09161580297, (u daljnjem
tekstu: Županija) koju zastupa župan Matija Posavec
i
OPĆINA KOTORIBA, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba, (u daljem tekstu: Općina) koju
zastupa načelnik Ljubomir Grgec, zaključili su dana ________, 2018. godine

UGOVOR O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINE

Općini Kotoriba

Članak 1.
Stranke ugovora suglasno utvrđuju da je Županija vlasnik nekretnine upisane u zk.ul.
19 Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Prelog, k.o. Kotoriba, kčbr.362, u
naravi zgrada-škola, površine od sveukupno 3395 m2.

Članak 2.
Ovim ugovorom, Županija prenosi Općini pravo vlasništva nekretnine iz čl.1. ovog
ugovora u cijelosti i bez naknade, a Općina prihvaća takav prijenos.

Članak 3.
Županija ovime ovlašćuje Općinu da, bez ikakvih daljnjih uvjeta, ograničenja ili
suglasnosti, u gruntovnim i drugim javnim knjigama prenese vlasništvo predmetne nekretnine
na svoje ime.

Članak 4.
Troškove prijenosa i ovjere ugovora snosi Općina u cijelosti.

Članak 5.
Strankama je ugovor u cijelosti jasan, on održava njihovu pravu volju te ga u znak
prihvaćanja i potvrde ispunjenja svih ugovornih klauzula, istodobno, dobrovoljno i vlastoručno
potpisuju.

Članak 6.
Ovaj ugovor je sklopljen u 4(četiri) istovjetna primjerka, od čega Županija zadržava
jedan primjerak.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

OPĆINA KOTORIBA
NAČELNIK
Ljubomir Grgec

