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Predmet: Izgradnja I. faze ceste u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka 
                (od Kumrovečke magistrale do potoka Horvatska) 
                - ukidanje svojstva javnog dobra 
 
  

U predmetu izgradnja nerazvrstane ceste u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, a 
temeljem članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 
br. 13/09.) i u svezi s primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst., 82/04., 178/04., 
38/09. i 79/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 01. 
listopada 2009. godine, donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kčbr. 2516/1, 

put, površine 806m², upisanoj kao javno dobro u općoj uporabi u z.-k.ul. POP.I, k.o. 
Gubaševo. 

II. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zaboku i Državna geodetska uprava 
provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama, odnosno katastarskom operatu tako da će 
nekretninu iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećeg zemljišno-knjižnog uloška POP.I, k.o. 
Gubaševo kao javno dobro u općoj uporabi, te upisati u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak 
kao vlasništvo Grada Zaboka. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 
Obrazloženje 
 Utvrđuje se da je nekretnina oznake kčbr. 2516/1, put, površine 806m², z.-k.ul. POP.I, 
k.o. Gubaševo, upisana kao javno dobro u općoj uporabi. 
 Utvrđuje se da se predmetna nekretnina ne koristi kao put te je u velikoj mjeri 
zapuštena, što je dokazano uviđajem te geodetskim elaboratom izvedenim od strane tvrtke 
ovlaštene za poslove geodetskog snimanja. 
        

PREDSJEDNIK 

     G r a d s k o g   v i j e ć a 
               Petar Lež, oec. 

 
 
 
 



 
Dostaviti: 
1. Općinski sud u Zaboku, 
    Zemljišno-knjižni odjel, M. Gupca 22, 
2. Područni ured za katastar Krapina, 
    Ispostava Zabok, M. Gupca 22, 
3. Ured državne uprave u K-ZŽ, 
    Služba za zajedničke poslove,  
    Krapina, Magistratska 1, 
4. Za objavu u "Službenom glasniku K-ZŽ", 
5. Za zbirku akata, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Pismohrana.  

 
 


