Petak, 12. ožujka 2021.

SLUŽBENE NOVINE

7.
Na temelju članka 89. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20.
i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 46. sjednici,
održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama
Članak 1.
Općina Viškovo prenosi pravo vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog
društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom
odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, OIB
80805858278 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:
Red.
br.

Komunalna vodna građevina

Vrijednost
komunalnih vodnih
građevina

1.

Vodovodni ogranak u trupu
spojne ceste Brnasi - Dovičići

344.679,09 kn

2.

Vodovodni ogranak u trupu
pristupne ceste za poslovnu
zonu Ark-Mihelić

124.975,14 kn

3.

UKUPNO

469.654,23 kn

Stranica 111 – broj 6.

Članak 2.
Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove
Odluke utvrđena je u iznosu od ukupno 469.654,23 kn na
temelju Elaborata procjene vrijednosti, broj VIK- 12V2020 od 31. prosinca 2020. godine, koji je izrađen po stalnom sudskom vještaku graditeljske struke i procjenitelju
Jasminki Lilić.
Članak 3.
Prijenos prava vlasništva komunalne vodne građevine iz
članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanjem temeljnog
uloga Općine Viškovo u temeljnom kapitalu Isporučitelja
u iznosu od 469.600,00 kn, dok će se iznos od 54,23 kn
rasporediti u rezerve Isporučitelja.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze između Općine Viškovo i Isporučitelja u vezi s prijenosom komunalnih vodnih građevina
u vlasništvo Isporučitelja uredit će se posebnim ugovorom.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Viškovo za provedbu ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana
objave u Službenim novinama Općine Viškovo.
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