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Na temelju članka 146. Zakona o vodama („Naodne novine“ br. 153/09, 63/11, 
130/11, 56/13 i 14/14 (prijelazne i završne odredbe iz NN 46/13) i članka 21. Statuta općine 
Hrašćina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/09) Općinsko vijeće Općine 
Hrašćina na svojoj 8. sjednici održanoj 24. srpnja 2014. donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o predavanju lokalnog vodovoda Gornji Kraljevec – Donji Kraljevec - Jarek Habekov 

u vodoopskrbni sustav „Zagorskog vodovoda d.o.o.“   
 

Članak 1. 
Sukladno članku 146. Zakona o vodama (Prijelazne i završne odredbe, NN 56/13) 

Općina Hrašćina predaje bez naknade „Zagorskom vodovodu d.o.o.“, Zabok u vlasništvo na 
upravljanje i održavanje komunalne vodne građevine vodoopskrbnog sustava lokalnog 
vodovoda Gornji Kraljevec – Donji Kraljevec – Jarek Habekov sukladno kompletnoj 
tehničkoj dokumentaciji koju Općina posjeduje. 

„Zagorski vodovod d.o.o.“, Zabok uknjižiti će imovinu u svojim poslovnim knjigama, 
te je sa istim vodoopskrbnim sustavom dužan upravljati pažnjom dobrog gospodara. 
 

Članak 2. 
Općina Hrašćina će sa „Zagorskim vodovodom d.o.o.“, Zabok sklopiti Ugovor o 

preuzimanju lokalnog vodovoda Gornji Kraljevec – Donji Kraljevec - Jarek Habekov. 
Prilikom preuzimanja vodoopskrbnog sustava Općina Hrašćina i „Zagorski vodovod 

d.o.o.“, Zabok, kao sastavni dio predmetnog Ugovora, sačiniti će zapisnik o preuzimanju s a 
točno utvrđenim zemljištem i objektima, te vrijednošću istih.  

Zapisnik sa točno utvrđenim brojem korisnika – nositelja prava na priključak također 
je sastavni dio predmetnog Ugovora. 
 

Članak 3. 
Po potpisu ugovora iz članka 2. ovog Zaključka „Zagorski vodovod d.o.o.“, Zabok 

može započeti uključivanje korisnika sadašnjeg lokalnog vodovoda na svoj vodoopskrbni 
sustav sklapanjem pojedinačnih ugovora o isporuci voda sa svakim korisnikom. 

Obaveze Općine Hrašćina prema korisnicima iz članka 2., st. 3. ovog Zaključka 
prestaju sa danom 01.09.2014. 



 
Članak 4. 

U trenutku priključenja na svoj vodoopskrbni sustav „Zagorski vodovod d.o.o.“, 
Zabok obavezan je pismeno utvrditi staro stanje brojila, te za sve korisnike prema priloženom 
spisku dostaviti stanja konačnih očitanja Općini Hrašćina. 

Općina Hrašćina zadržava pravo naplate potraživanja od korisnika, a s naslova 
dugovanja za isporučenu vodu nastalih do 01.09.2014. 
 

Članak 5. 
Svim korisnicima iz članka 2., st. 3. ovog Zaključka prestaje pravo priključka na 

sustav lokalnog vodovoda Gornji Kraljevec – Donji Kraljevec - Jarek Habekov kao i sva 
ostala prava korisnika sa danom 01.09.2014. 

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Hrašćina za potpisivanje Ugovora iz članka 2. ovog 
Zaključka. 

 
Članak 7. 

Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-
stranici i na Oglasnoj ploči Općine Hrašćina. 

 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Ljubica Mikulčić 

 
Dostaviti: 

1. „Zagorski vodovod d.o.o.“ 
Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok 

2. Oglasna ploča 
3. Pismohrana 

 


