
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 35. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 3. stavka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu 

Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 18/11) te članka 32. Statuta 

Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 

7/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj __ sjednici održanoj 

__________ godine donosi sljedeću: 

 

 

O D L U K U 

o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Hodošan 

 

 

Članak 1. 

Općina Donji Kraljevec daje na raspolaganje sljedeće nekretnine  

zk.ul.br. 3324 k.o. Hodošan   

- čest.br. 1332/A/2/14/3 nerazvrstana cesta Vukov gaj površine od 12859 m2 (identična kat.čest.br. 

1824/4 k.o. Hodošan) – površina služnosti iznosi 774 m2, 

zk.ul.br. 2905 k.o. Hodošan  

- čest.br. 2160 put u mjestu površine od 939 m2 (identična kat.čest.br. 4595/1 k.o. Hodošan) – površina 

služnosti iznosi 6 m2, 

zk.ul.br. 1937 k.o. Hodošan 

- čest.br. 34 kuća, dvor, vrt površine od 498 čhv (identična kat.čest.br. 3130 k.o. Hodošan) – površina 

služnosti iznosi 3 m2, 

zk.ul.br. 3398 k.o. Hodošan 

- čest.br. 1266/4 nerazvrstana cesta Zavrtna površine od 2841 m2 (identična kat.čest.br. 4615/2 k.o. 

Hodošan) – površina služnosti iznosi 354 m2, 

- čest.br. 1333/A/36/2/3 nerazvrstana cesta Tiha površine od 1172 m2 (identična kat.čest.br. 4621 k.o. 

Hodošan) – površina služnosti iznosi 201 m2, 

- čest.br. 2156 nerazvrstana cesta Školska površine od 3839 m2 (identična kat.čest.br. 4588/1 k.o. 

Hodošan) – površina služnosti iznosi 31 m2, 

- čest.br. 2162 nerazvrstana cesta Grobljanska površine od 7285 m2 (identična kat.čest.br. 4587/1 k.o. 

Hodošan) – površina služnosti iznosi 152 m2, 

- čest.br. 2164 nerazvrstana cesta Zlatoljska površine od 1676 m2 (identična kat.čest.br. 4586 k.o. 

Hodošan) – površina služnosti iznosi 337 m2, 

a koje je u vlasništvu Općine Donji Kraljevec na temelju osnivanja prava služnosti u svrhu 

rekonstrukcije dijela magistralnog vodovoda Prelog-Turčišće sukladno ucrtanoj trasi. 

 

Članak 2. 

Navedena služnost će se osnovati Ugovorom o osnivanju prava građenja i uknjižbom u 

zemljišnim knjigama.  

 

Članak 3. 

Pravo služnosti nad nekretninom iz članka 1. ove Odluke daje se bez naknade, pod uvjetom 

uzajamnosti sukladno članku 32. stavku 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 66/19, 84/21). 

 

Članak 4. 

Načelnik Općine Donji Kraljevec će, sukladno ovoj Odluci, zaključiti Ugovor o osnivanju 

prava stvarne služnosti vodova kojim će se detaljnije utvrditi prava i obveze, a koji se nalazi u prilogu 

ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Donji Kraljevec 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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