REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2135-03/17-01/8
Tuhelj, 20.09.2017.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 64. stavka 4. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 86. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/09 i 11/13), Općinsko vijeće
Općine Tuhelj na svojoj 2. sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine donosi
Odluku o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.,
Zabok i prijenosu dijela poslovnog udjela uz naknadu
Članak 1.
Općina Tuhelj imatelj je jednog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Zagorski
vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 61979475705, sa sjedištem u
Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 1 (dalje u tekstu: Društvo), koji nominalno iznosi
1.393.700,00 kuna (slovima: milijuntristodevedesetitritisućesedamstokunainulalipa), što čini
1,95% vrijednosti temeljnog kapitala Društva.
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080146992 s
temeljnim
kapitalom
u
iznosu
od
71.459.000,00
kuna
(slovima:
sedamdesetijedanmilijunčetiristopedesetidevettisućakunainulalipa).
Članak 2.
Općina Tuhelj će od Skupštine Društva zatražiti podjelu poslovnog udjela na dva
dijela radi prijenosa jednog poslovnog udjela na Općinu Desinić, na način opisan u članku 3.
ove Odluke.
Članak 3.
Općina Tuhelj prenosi dio poslovnog udjela u visini od 0,04% opisanog u članku 1.
stavku 1. ove Odluke, Općini Desinić, Trg Svetog Jurja 7, 49216 Desinić, OIB: 67465231566,
uz naknadu u iznosu od 28.600,00 kuna (slovima: dvadesetiosamtisućašestokuna).
Općina Desinić postaje imateljem jednog poslovnog udjela koji nominalno iznosi
28.600,00 kuna (slovima: dvadesetosamtisućaišestokunainulalipa), što čini 0,04% vrijednosti
temeljnog kapitala Društva, sukladno kojem udjelu u skupštini Društva stječe 4 glasa dok
Općina Tuhelj ostaje imateljem jednog poslovnog udjela u Društvu koji nominalno iznosi
1.365.100,00 kuna (slovima: milijuntristošezdesetpettisućaistokunainulalipa), što čini 1,91%

vrijednosti temeljnog kapitala Društva, sukladno kojem udjelu ima u skupštini Društva 191
glas.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tuhelj za provedbu svih pravnih radnji u svezi
realizacije ove Odluke.
Članak 5.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o ustupanju dijela poslovnog
udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok (KLASA: 021-05/17-01/4, URBROJ: 2135-3/1701/4), koju je Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo na svojoj sjednici 15. ožujka 2017.
godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

