Četvrtak, 1. travnja 2021.

SLUŽBENE NOVINE

28.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a u vezi članka 45. Zakona
o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15)
te članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine
Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20. i 4/21.) Općinsko vijeće
Općine Viškovo na 47. sjednici održanoj 31. ožujka 2021.
godine, donosi  
Odluku o prihvaćanju investicije – kapitalnog
projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima s
javnim parkiralištem i sportskim igralištem
Članak 1.
Prihvaća se investicija izgradnje osnovne škole u Marinićima s javnim parkiralištem i sportskim igralištem u skladu
sa investicijskim elaboratom „Izgradnja kompleksa Marinići“ iz ožujka 2021. godine izrađen od strane Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo.
Članak 2.
Utvrđuje se da je investicija podijeljena u tri dijela od čega
prvi dio obuhvaća izgradnju nove osnovne škole u Marinićima, drugi dio obuhvaća izgradnju javnog parkirališta i
treći dio obuhvaća izgradnju sportskog igrališta.
Procijenjena ukupna vrijednost investicije iz ove Odluke iznosi 99.007.482,89 kn s PDV-om, od čega procijenjena vrijednost izgradnje osnovne škole u Marinićima
80.036.019,80 kn, procijenjena vrijednost izgradnje javnog
parkirališta 3.790.146,61 kn i procijenjena vrijednost izgradnje sportskog igrališta 15.181.316,48 kn.

Stranica 226 – broj 8.

Članak 3.
Utvrđuje se da će prvi dio izgradnje koja se odnosi na
osnovnu školu u Marinićima zajednički sufinancirati Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo u slijedećim
omjerima:
Primorsko-goranska županija
(50%)
Općina Viškovo
(50%)
Općina Viškovo obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršit će najviše do iznosa od 40.018.009,90 kn s PDVom.
Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se tijekom četiri
proračunske godine (2021., 2022., 2023. i 2024.) iz kreditnog zaduženja namijenjenog financiranju predmetne
investicije.
Članak 4.
Daje se suglasnost Općinskom načelniku da nakon provođenja postupaka nabave zaključi sa Primorsko-goranskom
županijom Sporazum o sufinanciranju projekta, a kojim će
se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
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