Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01,
79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, u
vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (19/13-pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na sjednici
održanoj dana 11. prosinca 2015.g., donijelo je
ODLUKU
O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN OD 23. studenog 2015.g.
Članak 1.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Grožnjan, da na temelju Zapisnika Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Grožnjan i ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina iz natječaja objavljenog 23. studenog 2015.g., s najpovoljnijim ponuditeljima, kako slijedi:
Adresa

k.č. br.

k.o.

Površina
zemljišta u
katastarskom
operatu u m2

Površina
objekta u
m2

Kupac

Početna cijena u
kn

Uložena
sredstva

Najviša
postignuta
cijena u kn

1.

Grožnjan,
Nova vrata

231 zgr. i
229 zgr.

Grožnjan

134

328,80

VISION d.o.o.
Ul. Murvi 15
Novigrad

2.100.000,00

-

2.100.000,00

2.

Poropati

212/2

Završje

101

-

Libero De
Domizio,
Grožnjan,
Poropati 68

-

19.000,00

Red.
Br.

19.000,00

Za ostale nekretnine iz natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.
Članak 2.
Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćeni garantni polog uplatiti na žiro-račun Općine Grožnjan u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj, na žiro-račun Općine Grožnjan, IBAN broj: HR282402006-1813800002 s pozivom na broj 68-7757-OIB ili
matični broj pravne osobe, s naznakom "prodaja nekretnina" u opisu uplatnice.
Ugovori će se sklopiti u roku od 8 dana od donošenja Odluke odabiru najppovoljnijih ponuda.
.
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Nakon roka od 90 dana automatski se poništava natječaj za parcelu za koju nije izvršena uplata i potpisan kupoprodajni ugovor, bez povrata uplaćene jamčevine.
Prije potpisivanja ugovora svaki kupac je dužan dostaviti potvrdu Odsjeka za financije Općine Grožnjan da nema dospjelih, nepodmirenih obveza prema Općini
Grožnjan, u suprotnom se ne može potpisati kupoprodajni ugovor.
Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine.
Najpovoljniji ponuđač koji odustane od natječaja (osim u izuzetnim slučajevima, čiju opravdanost ocjenjuje Načelnik) ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom
natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine.
Površine parcela uzete su iz službenog katastarskog operata te Općina Grožnjan ne garantira da su iste površine točne i na terenu.
Članak 3.
Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
Članak 4.
Kupci koji kupuju ruševne zgrade obavezni su obnoviti zgrade u autohtonom istarskom stilu i dužni su pridržavati se namjene predviđene u natječaju.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan, a objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na službenim web
stranicama općine Grožnjan.
U Grožnjanu, 11. prosinca 2015.g.
KLASA: 947-02/15-01/20
URBROJ: 2105/06-01-15-6
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Sabina Sorčić Prodan
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