Na temelju članka 35. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne
novine“ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 4. Zakona o uređivanju
imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“
broj 80/11), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/16. i 7/17) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 32. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 3268/1
u k.o. Koprivnički Ivanec i darovanju k.č.br. 3268/1 u k.o. Koprivnički Ivanec
trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 3268/1 Piškornica Put,
površine 3664 m2, u k.o. Koprivnički Ivanec, definirane Geodetskim elaboratom (Ovlašteni
inženjer geodezije Marija Kovačević, br.136/19 od 29.10.2019. godine), budući da se nalazi
unutar zone obuhvata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Piškornica kao strateškog projekta Republike Hrvatske.
Članak 2.
Za nekretninu iz članka 1. ove Odluke zatražiti će se od Općinskog suda u
Koprivnici, Zemljišno-knjižnog odjela brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i upis
prava vlasništva na ime i u korist Općine Koprivnički Ivanec.
Članak 3.
Ovom Odlukom odobrava se darovanje bez naknade nekretnine k.č.br. 3268/1 u k.o.
Koprivnički Ivanec, definirane Geodetskim elaboratom (Ovlašteni inženjer geodezije Marija
Kovačević, br. 136/19 od 29.10.2019. godine), tržne vrijednosti 42.100,00 kn sukladno
Nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Dražena Kozjaka
(Elaborat br. 199/2019 od 4.11.2019. godine) koja je u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec,
društvu „Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne
Hrvatske“, Trg bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica.
Članak 4.
Za provedbu svih odredbi ove Odluke i Ugovora o darovanju zadužuje se i ovlašćuje
općinski načelnik.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 940-01/19-01/03
URBROJ: 2137/09-19-13
Koprivnički Ivanec, 19. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec.

