
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      GRAD ZABOK 

                 Gradsko vijeće                                 

 

KLASA: 944-01/15-01/08 

URBROJ: 2197/01-02-15-4 

Zabok, 29. lipanj 2015.         

 

 

Predmet: Kupnja suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok  

                 radi rekonstrukcije Ulice Ksavera Šandora Gjalskog u centru Zaboka 

                 - odluka, donosi se 

 

 Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11.,144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 31. točke 9. Statuta Grada 

Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće 

Grada Zaboka na svojoj 19. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2015. godine donijelo je 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

 I. U okviru projekta rekonstrukcije cesta – Ulice Mladih i Ulice Ksavera Šandora 

Gjalskog planiranog Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu, a koji projekt obuhvaća 

izvođenje radova na kčbr. 2757/1 k.o. Zabok, Grad Zabok kupuje, da bi proveo predmetni 

projekt, suvlasničke dijelove nekretnine oznake kčbr. 2757/1, ukupne površine 1003 m², 

cesta, upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5513 k.o. Zabok, i to: 

- suvlasnički dio: 692185/2224261 dijela nekretnine (312 m²), vlasnik: Poduzetništvo 

Tomek d.o.o.,  

- suvlasnički dio: 492831/2224261 dijela nekretnine (222 m²), vlasnik: Poduzetništvo 

Tomek d.o.o. 

Kupnjom predmetnih suvlasničkih dijelova Grad Zabok postat će isključivim vlasnikom 

nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok.  

II. Suvlasnički dijelovi iz točke II. ove Odluke otkupit će se po kupoprodajnoj cijeni 

utvrđenoj Elaboratom o procijenjenoj vrijednosti nekretnina – zemljišta od 8. lipnja 2015. 

godine, izrađenom od sudskog vještaka Zvonka Benjaka, dipl.ing.građ. Kupoprodajna cijena 

cijele nekretnine utvrđena je u ukupnom iznosu od 550.320,65 kuna, odnosno 548,67 kuna za 

1 m². 

III. Kupoprodajna cijena isplatit će se u iznosu od 292.989,78 kuna za oba suvlasnička 

dijela, odnosno za 534 m². 

IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na sklapanje kupoprodajnog ugovora s 

Poduzetništvom Tomek d.o.o., pod uvjetima iz ove Odluke. 

   

                       PREDSJEDNIK 

                        Gradskog vijeća 

 

                                                                                                           Žarko Ivančić,oec. 



DOSTAVITI: 

1. Poduzetništvo Tomek d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 10, 

2. Upravni odjel za financije, ovdje, 

3. Za zbirku akata, 

4. Za prilog zapisniku, 

5. Pismohrana. 


