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SLUŽBENE NOVINE

Srijeda, 27. prosinca 1995:

Općina Omišalj

kata te za poboljšanje uvjeta obavljanja športskih aktivno-

M

•
Na temelju članka 88. stavka 1, članka 88. točke a)
Zakona o športu (»Narodne novine« broj 60/92, 25/93, 11/
94 i 77/95) i članka 38. Statuta Općine Omišalj, Općinsko
vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 1995. go
dine, donijelo je
ODLUKU
o preuzimanju u vlasništvo Općine Omišalj športskih
objekata
Članak 1.
Športski objekti u dijelu u kojem obuhvaćaju nekretnine
i njima pripadajuće pokretnine u društvenom vlasništvu, na
kojima pravo korištenja i raspolaganja imaju športske
udruge odnosno njihovi pravni sljednici postaju vlasništvo
Općine Omišalj, i to:
1. Športski centar »Pušća« Omišalj s pripadajućim objek
tima,
2. Boćalište »Kačini« Omišalj s pripadajućim objektima,
3. Boćalište »Njivice« u .Njivicama s pripadajućim objek
tima.
Članak 2.
Općina Omišalj preuzima na sebe sve terete i obveze na
športskom objektu i drugoj nekretnini koji su upisani u
zemljišnim knjigama u trenutku stupanja na snagu ove od
luke.
Općina Omišalj obvezuje se sredstva ostvarena obavlja
njem športskih i drugih djelatnosti na športskim objektima
ili drugim nekretninama koristiti za održavanje, oprema
nje, dogradnju i smanjenje cijene korištenja Športskih obje-

sti.

Članak 3.

Odlukom Poglavarstva Općine Omišalj sukladno Za
konu, odredit će se postupak i uvjeti davanja u zakup
športskih objekata iz članka 1. ove odluke.
Ugovorom o zakupu iz/Stavka 1. ovog Članka obvezat će
se zakupoprimatelj da sredstva ostvarena obavljanjem
športskih i drugih pratećih djelatnosti na športskom ob
jektu i drugoj nekretnini koristi isključivo za održavanje,
opremanje, dogradnju i smanjivanje cijene korištenja šport
skog objekta, te za poboljšanje uvjeta obavljanja športskih
aktivnosti.
Članak^
Stavljaju se izvan snage Odluka o preuzimanju u vlasni
štvo Općine Omišalj športskih objekata od značenja za
razvoj športa u Općini Omišalj (»Službene novine« broj 11/
93) i Odluka o davanju na upravljanje športskih objekata
(»Službene novine broj 1/94).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 011-01/95-01/31
Ur. broj: 2142/06-95-1
Omišalj, 20. prosinca 1995.
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OPĆINE OMIŠALJ
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