
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           
Na temelju članka 31. Statuta  Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 

broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18) i članka 29. Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/15) 

Općinsko  vijeće Općine Maruševec  na 8. sjednici održanoj  6. lipnja 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU  

o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Maruševec ovlašćuje općinskog načelnika da sa Hrvatskim 

telekomom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9  sklopi Ugovor o osnivanju prava 

služnosti za novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu HT-a. 

 

Članak 2. 

Ugovorom iz članka 1. u korist Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb osniva se pravo služnosti za 

novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu HT-a  na nekretninama u vlasništvu JLS oznake 
zk.č.br. 8/4 upisana u zk.ul.br. 2, k.o. Maruševec, površine 2338 m2, oznaka zemljišta zgrada i dvor, 
zk.č.br. 419, upisana u zk.ul.br. 3372, k.o. Maruševec, površine 2820 m2, oznaka zemljišta put, zk.č.br. 
381, upisana u zk.ul.br. 3372, k.o. Maruševec, površine 2611 m2, oznaka zemljišta put, zk.č.br. 495, 
upisana u zk.ul.br. 3372, k.o. Maruševec, površine 2490 m2, oznaka zemljišta nerazvrstana cesta 
Maruševec – škola i na nekretnini u vanknjižnom  JLS  oznake zk.č.br. 469, upisana u zk.ul. br. 76, k.o. 
Maruševec površine 1032 m2, oznaka zemljišta pašnjak, upisane u zemljišnu knjigu kod Općinskog 
suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Ivanec koju je Općina Maruševec stekla od Poljoprivredne 
zadruge Ivanec temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine bez naknade dana 10.04.2017. (u 
daljnjem tekstu: Nekretnina) u korist HT-a, a u svrhu izgradnje, pristupa, razvoja, korištenja i 
održavanja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a (u daljnjem 
tekstu: EKI)  koja se sastoji od  podzemne EKI od 119 m, s ciljem proširivanja i daljnjeg razvoja 
elektroničko komunikacijskih usluga HT-a i osiguranja nesmetanog funkcioniranja elektroničkog 
komunikacijskog prometa, u skladu s planovima izgradnje EKI na području Općine Maruševec. 

 

 

Članak 3. 

Pravo služnosti na nekretninama iz članka 2. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje 

potreba za postojanjem istog. 
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Maruševec,  6. lipnja 2018. 
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Članak 4. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju jediničnu godišnju naknadu za pravo služnosti na nekretninama iz 
članka 2. ove Odluke u iznosu od 6,00 kn/m².  

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će HT plaćati naknadu za služnost za EKI na nekretninama iz 
članka 2. ove Odluke u ukupnom godišnjem iznosu od  714,00 kuna  
(slovima: sedamstočetrnaestkuna), počevši od dana potpisa Zapisnika o početku izvođenja radova. 

 

 

 Točka 5. 

Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti za novu elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu HT-a  je sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Točka 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK  

                                                                                                     OPĆINSKOG   VIJEĆA 

                                                                                                           Josip Špoljar, oec. 


