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Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.

OPĆINA VIŠKOVO

36.
Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i
načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 59/06) i
članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-
goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na
12. sjednici održanoj 29. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima,
postupku i načinu određivanja iznosa naknade

vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo

Članak 1.

U Odluci o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo (»Službenim novinama
Primorsko-goranske županije« broj 47/06) mijenja se članak 2. tako
da sada glasi:

Članak 2.

»KD Čistoća d.o.o. koje koristi građevinu na području Općine
Viškovo čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada obveznik je
plaćanja naknade iz članka 1. ove Odluke a sukladno raspoloživim
sredstvima prikupljenim od zbrinutog otpada.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebnim rješenjem koje
donosi Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Općine Viškovo.«

Članak 2.
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Iza članka 2. dodaje se članak 2 a koji glasi:

Članak 2a.

Iznos mjesečne naknade utvrđuje se prema količini zbrinutog otpada
na odlagalištu »Viševac« i iznosi 30% iznosa koji se naplaćuje po
toni zbrinutog otpada.

Naknada za vremenski period do 1. lipnja 2010. godine biti će
utvrđena u zbirnom iznosu, dok će se od 1. lipnja 2010. godine pa
nadalje utvrđivati na mjesečnoj osnovi, posebnim mjesečnim
rješenjima.

Radi utvrđenja točnog iznosa financijskog zaduženja po ovom
osnovu KD Čistoća dužno je najkasnije do svakog petnaestog u
mjesecu dostaviti Općini Viškovo podatak o količini zbrinutog
otpada na odlagalištu za prethodni mjesec.

Ukoliko Općini Viškovo ne budu dostupni podaci iz prethodnog
stavka ovog članka ili budu dostavljeni nevjerodostojni podaci, iznos
zaduženja odrediti će se na temelju procjene količine zbrinutog
otpada koju će utvrditi osoba koju će za to ovlastiti Općina Viškovo,
a Općina Viškovo može pri tome koristiti i usporedne pokazatelje sa
količinama otpada zbrinutih u prethodnim godinama na odlagalištu
Viševac.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »odnosno od početka rada građevine
namijenjene zbrinjavanju otpada« brišu se.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnik nekretnine
ima pod uvjetom da je nekretninu stekao prije početka rada
odlagališta otpada Viševac, odnosno gradnje građevine namijenjene
zbrinjavanju otpada (15. veljače 1968. godine), da je ista zakonito
izgrađena i da se nalazi na udaljenosti od 500 m od građevine
namijenjene zbrinjavanju otpada.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Svi vlasnici nekretnina dužni su najkasnije do dana 31. prosinca
2010. godine dopuniti već dostavljene zahtjeve sa svom potrebnom
dokumentacijom iz koje se može utvrditi osnovanost njihovog
zahtjeva.«

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.
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Članak 5. mijenja se i glasi:

Petak,6.kolovoza2010. Stranica3449—broj32

SLUŽBENENOVINE

Članak 5.

Utvrđena razlika između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene
vrijednosti nekretnine isplaćuje se ovlaštenicima tijekom pet godina
u tromjesečnim obrocima s tim da se svakom obroku dodaje kamata
po eskontnoj stopi HNB, koja teče računajući od dana dospijeća
prvog obroka koji dospijeva na naplatu dva mjeseca nakon
zaključivanja ugovora.

Uvjeti dospijeća obveza prema vlasnicima nekretnine koje se nalaze
u zoni utjecaja građevine utvrđuju se prema odredbama posebnog
ugovora sklopljenog u skladu sa odredbama Zakona o otpadu te
Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa
naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave.

Ukoliko se na način opisan Pravilnikom i ovom Odlukom ne prikupi
dovoljno sredstava potrebnih za ispunjenje svih preuzetih obveza
prema vlasnicima nekretnina u rokovima utvrđenim ugovorima,
naknada će se isplaćivati svim ovlaštenicima razmjerno prikupljenim
sredstvima i pripadajućem iznosu svakog pojedinog ovlaštenika.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Članak 6.

Vlasnik nekretnine iz članka 3. stavka 2. ove Odluke dužan je u roku
iz članka 9. stavak 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu
određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama
lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 59/06) podnijeti
Upravnom odjelu zahtjev za umanjenu vrijednost nekretnine.

Vlasnik nekretnine dužan je uz zahtjev za razliku umanjene
vrijednosti nekretnine dostaviti:

- dokaz o vlasništvu nekretnine,

- dokaz da je ista zakonito izgrađena (uporabna dozvola, završno
izvješće

nadzornog inženjera i izjava izvođača, dokaz da je izgrađena prije
15. veljače 1968. godine, pravomoćna građevinska dozvola i dr.),

- dokaz da je nekretninu stekao prije gradnje građevine namijenjene
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zbrinjavanju otpada,

- dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500 m od
građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene
vrijednosti nekretnine vlasnik nekretnine može ostvariti samo
jedanput.«

II.

Ova izmjena i dopuna Odluke o mjerilima i načinu određivanja
iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo stupa na
snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«
Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-04/10-01/14

Ur. broj: 2170-09-10-01-8

Viškovo, 29. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.

Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.

Programska podrška

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=24221

4 of 4 28.7.2014. 14:00


