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Srijeda, 27. prosinca 1995.

SLUŽBENE NOVINE

Općina Kastav
35.
Temeljem članka 35. Zakona o određivanju poslova iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave i
uprave (»Narodne novine« RH broj 75/93) i članka 28.
Statuta Općine Kastav, Općinsko vijeće Općine Kastav, na
svojoj 10. sjednici održanoj 21. prosinca 1995. prihvatilo je
ODLUKU
o izmjeni mjera za unapređenje stanja u prostoru
v

Članak 1.
U točki 2.3. Urbanistički projekti točka 2.3.1. mijenja se
i glasi:
2.3.1. Idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole za
proširenje groblja Kastav.
Cilj izrade ove dokumentacije je mogućnost proširenja
groblja Kastav radi dobivanja novih ukopnih mjesta, kao i
mogućnosti proširenja ceste uz groblje.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni stupa na snagu danom prihvaćanja
od Općinskog vijeća Općine Kastav.
Klasa: 350-02/95-01/7
Ur. broj: 2170/505-01-1-95-1
Kastav, 22. prosinca 1995.
Predsjednik
Općinskog vijeća
mr. Branko Kukurin

36.
Na temelju odredbe članka 88a. Zakona o Športu (»Na
rodne novine« broj 60/92, 25/93, 11/94 i 77/95), te odredbe

članka 28. Statuta Općine Kastav (»Službene novine« Žu
panije primorsko-goranske broj 16/93 i 4/94) Općinsko vi
jeće Općine Kastav, na svojoj 10. redovnoj sjednici održa
noj 21. prosinca donijelo je sljedeću
ODLUKU
o preuzimanju u vlasništvo sportskih objekata
Članak 1.
Preuzimaju se u vlasništvo Općine Kastav sljedeći sport
ski objekti i ostale nekretnine i to kako slijedi:
1. Sportska zgrada sa jogom Športskog društva »Kastav«,
Kastav broj 100, izgrađena na
2
k.č. 3427 kuća sa 511 m
2
k.č. 3428 zgrada i neplodno tlo sa 397 m
2
k.č. 3429 kuglana sa 141 m
sve upisano u z.k. ul. broj 608 K.O. Kastav.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Kastav da
temeljem ove Odluke u Zemljišno-knjižnom odjelu Općin
skog suda u Rijeci ishodi uknjižbu prava vlasništva nad
nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist
Općine Kastav.
Članak 3.
Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Žu
panije primorsko-goranske, a stupa na snagu osmog dana
po objavi.
Klasa: 022-05/95-01/140
Ur. broj: 2170/05-01-1-95-3
Kastav, 22. prosinca 1995.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KASTAV
Predsjednik
Općinskog vijeća
mr. Branko Kukurin

