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KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA       
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
KLASA: 940-01/10-01/06 
UR.BROJ: 2197/03/02-10-2 
K.Toplice, 25.05.2010. 
 
 
 
 Na temelju članka 3. stavka 1. točke 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne Novine» br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. i 
391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne Novine» br. 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09), i članka 33. Statuta Općine 
Krapinske Toplice («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br. 16/09)  Općinsko 
vijeće Općine Krapinske Toplice na 10.  sjednici održanoj 25.05. 2010.g. donijelo je 
 
 
 
            O    D    L    U    K    U 
 
         I 
 Daje se suglasnost na parcelaciju – cijepanje katastarske čestice br. 1533 u naravi 
cesta-javno dobro u općoj uporabi, površine 1 ral 984 čhv, upisane u zk. ul. POP I k.o. 
Krapinske Toplice, na čestice: 

a) kat. čest. br. 1533/1  - površine 239 čhv 
b) kat. čest. br. 1533/2  - površine 328 čhv 
c) kat. čest. br. 1533/3  - površine 154 čhv 
d) kat. čest. br. 1533/4  - površine 1 ral 236 čhv 

 

II 
Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini označenoj kao katastarska čestica broj 

1533/1, površine 239 čhv upisanoj u zemljišnoknjižni uložak POP. I, k.o. Krapinske Toplice, 
kao cesta- javno dobro za opću uporabu. 

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Zaboku nekretninu označenu kao 
kat.čest.br. 1533/1 površine 239 čhv  brisati će iz popisa nekretnina – javno dobro za opću 
uporabu, te izvršiti prijenos iste u odgovarajući uložak Općine Krapinske Toplice uz uknjižbu 
prava vlasništva u korist Općine Krapinske Toplice, uz upis namjene pješačka staza za javnu 
uporabu. 

 
      III 

 U svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izmeñu Općine Krapinske Toplice i 
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: 
Bolnica) odobrava se zamjena nekretnina izmeñu Bolnice  i Općine Krapinske Toplice na 



način da Bolnica daje Općini Krapinske Toplice nekretninu označenu kao kat. čest. broj 
2081/3 (103/4) u naravi šuma, površine 629 čhv  za proširenje mjesnog groblja, a u zamjenu 
će, nakon ukidanja svojstva javnog dobra iz točke II ove Odluke, primiti novoformiranu 
česticu br. 1533/1 površine 239 čhv koja će  imati svojstvo pješačke staze za javnu uporabu.  
 

 
     IV 
Ovlašćuje se Općinski načelnik na sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa 

Bolnicom. 
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