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OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13.) Općinsko vijeće
Općine Brdovec na 3. sjednici održanoj 16.9.2013.
donosi:
ODLUKU

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13.) Općinsko vijeće
Općine Brdovec na 3. sjednici održanoj 16.9.2013.
donosi:
ODLUKU
o kupnji nekretnine u Laduču

o provedbi postupka revizije obveznika plaćanja
komunalne naknade na području općine Brdovec
I
Ovom Odlukom Općina Brdovec pokreće i
provodi postupak revizije obveznika plaćanja
komunalne naknade te reviziju obračunskih površina
u svrhu ažuriranja postojeće evidencije.
II
Postupak revizije obveznika plaćanja komunalne
naknade provest će se provjerom svih obveznika–
naselje po naselje.
Radi provedbe ove Odluke obveznici su dužni
omogućiti pristup nekretninama radi utvrđivanja
podataka za donošenje rješenja o obvezi plaćanja
komunalne naknade.
Svi obveznici, za koje se na terenu ili na drugi
način utvrdi da nisu u sustavu obveznika plaćanja
komunalne, odnosno da zadužena površina ne
odgovara stvarnom stanju na terenu, da je ista u
neskladu, pismenim putem će biti pozvani prijaviti
obvezu, uz navod zakonske obveze i sankcije.
Kao podaci za realizaciju ove revizije imaju se
koristiti i sve ostale dostupne baze podataka.
III
Za provedbu i realizaciju ove odluke zadužuje se
načelnik Općine Brdovec.
IV
Zadužuje se načelnik, po okončanju navedenog
u ovoj Odluci, o učinjenom izvijesti ovo Općinsko
Vijeće.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
njezinog donošenja i ostaje na snazi do okončanja
postupka revizije obveznika plaćanja komunalne
naknade na području Općine Brdovec, a ista će se
objaviti u „Glasniku Općine Brdovec“.
Klasa: 021-05/13-20/03-3
Urbroj: 238/03-03/07-13-3			
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Brdovec kupuje udjele na
sljedećim nekretninama:
1. Udio 9/56 k.č. 2997/8, k.o. Laduč, nekretnina
detaljnije
određena
kao
ORANICA
LOMBARDE U LADUČU GOR., ukupne
površine 260 čhv. u suvlasništvu Stanišak
Vlado (Stjepan), Zagreb, Badalićeva 26c,
2. Udio 9/56 k.č. 2997/8, k.o. Laduč, nekretnina
detaljnije
određena
kao
ORANICA
LOMBARDE U LADUČU GOR., ukupne
površine 260 čhv. u suvlasništvu Stuparić Vesna
rođ. Stanišak, Velika Gorica, Kolodvorska 43,
3. Udio 9/56 k.č. 2997/9, k.o. Laduč, nekretnina
detaljnije određena kao ORANICA U
LADUČU GOR., ukupne površine 773 čhv. u
suvlasništvu Stanišak Vlado (Stjepan), Zagreb,
Badalićeva 26c,
4. Udio 9/56 k.č. 2997/9, k.o. Laduč, nekretnina
detaljnije određena kao ORANICA U
LADUČU GOR., ukupne površine 773 čhv.
u suvlasništvu Stuparić Vesna rođ. Stanišak,
Velika Gorica, Kolodvorska 43,
Članak 2.
Kupoprodajna cijena za udjele u nekretninama koji
iznose 1195,5 m2 iz članka 1. ove Odluke iznosi 26.898,75
kuna, što je u skladu s vrijednosti m2 nekretnine utvrđena
Elaboratom o procjeni vrijednosti nekretnine koji je
izradila Lidija Seke stalni sudski vještak za graditeljstvo
i procjenu nekretnina na dan 02.07.2013. godine koji m2
iznosi 22,50 kuna, koji Elaborat prileže ovoj Odluci i
smatra se njegovim sastavnim dijelom.
Sredstva za realizaciju ove kupoprodaje osigurana
su u Proračunu Općine Brdovec.
Članak 3.
Vijeće ovlašćuje načelnika za realizaciju predmetne
kupoprodaje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od njezinog
donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Brdovec“.
Klasa: 021-05/13-20/03-3
Urbroj:238/03-03/07-13-2
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti
i spašavanju (‘’Narodne novine’’ br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10), članaka 4. i 10 . stavka 1. Pravilnika
o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, broj
40/08 i 44/08 ) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13), Općinsko vijeće
Općine Brdovec na 2. sjednici održanoj dana
10.9.2013., donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Brdovec
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i
usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih
ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na
području Općine Brdovec.
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja ima ukupno 7 članova, od
kojih su po dužnosti imenuju za člana: predstavnik
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, zapovjednik
Vatrogasne zajednice Općine Brdovece i načelnik
policijske postaje Zaprešić.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Brdovec
imenuju se:
1. Zvonko Ključarić, zamjenik načelnika 		
- za načelnika Stožera,
2. Predsjednik VZO Brdovec 				
- za zamjenika načelnika Stožera,
3. Pročelnik UO Općine Brdovec za opće, pravne,
komunalne i društvene poslove 			
- za člana,
4. Danijel Lozar, liječnik hitne medicinske pomoći

- za člana,
5. Zapovjednik VZO Brdovec 			
- za člana,
6. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
- za člana.
7. Načelnik PP Zaprešić 				
- za člana.
Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno
i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi
i koordinira načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće.
Članak 3.
Operativne snage na razini Općine Brdovec, u čijem
se sastavu nalazi i Stožer zaštite i spašavanja, djeluju
na temelju odluke načelnika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Glasniku Općine Brdovec’’.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja za Općinu Brdovec Klasa: 02105/11-10/02-21, Urbroj. 238/03-01/01 11/05 od
10.5.2011.
Klasa: 021-05/13-20/02-2
Urbroj.: 238/03-03/07-13-9
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

