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Odbor za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je na svoji 17. redni seji
dne, 5.4.2017 obravnaval gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta in na podlagi 73.
člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 30/15) sprejel
naslednji:
S K L E P št. 4/2017
1.
Odbor za okolje in prostor Občinskemu svetu predlaga, da pri 4. točki dnevnega reda Predlog sklepa za vodenje aktivnosti in postopkov v zvezi s pridobitvijo nepremičnin Upravne
stavbe Svea Zagorje s pripadajočim zemljiščem - sprejme predlagani sklep in sicer:
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi soglaša in hkrati nalaga županu, da:
- vodi vse aktivnosti in postopke v zvezi s pridobitvijo nepremičnin »UPRAVNE STAVBE
SVEA ZAGORJE S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM«, ki obsega nepremičnini:
1. nepremičnina ID znak: parcela 1886 1776/1 zemljišče pod stavbo v izmeri 417 m2,
parkirišče v izmeri 774 m2
dvorišče v izmeri 1574 m2
zelenica v izmeri 349 m2
zemljišče pod stavbo v izmeri 226 m2,
2. nepremičnina ID znak: parcela 1886 1302 zelenica v izmeri 217 m2
cesta v izmeri 98 m2
zelenica v izmeri 173 m2
parkirišče v izmeri 223 m2.
Na parceli 1776/1 katastrska občina 1886 Zagorje-mesto sta zgrajeni stavba z ID oznako
1886-1281 in stavba z ID oznako 1886-1282, na naslovu Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob
Savi. V naravi navedeni nepremičnini predstavljata poslovni objekt, zelenice, dvorišče,
parkirišče ter cesto pri upravni stavbi vse v skupni izmeri 4051 m2.
- pripravi predlog rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017, v katerem bodo
zagotovljena sredstva za realizacijo v prvi alineji navedenega nakupa v višini 322.964,08 € in
istočasno v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto
2017 ustrezno umesti načrtovani nakup.
- vodi vse aktivnosti na način, da bodo izpolnjeni vsi pravno formalni pogoji za realizacijo
kupnine 6 mesecev od dneva sprejetje tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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