REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 16. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske
županije" br. 3/09) Općinsko vijeće Domašinec na 20. sjednici održanoj 23.12.2011. godine,
donijelo je
ODLUKU
o tužbi protiv HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Domašinec konstatira da je na 3. sjednici održanoj 04.09.2009.
godine zauzelo Stav oko korištenja prostora za smještaj telefonske centrale u prostorima u vl.
Općine Domašinec i plaćanju zakupnine, Klasa: 021-05/09-01/78, Urbroj: 2109/4-09-01, od
04.09.2009. godine, na temelju kojega se od HT d.d. traži plaćanje zakupnine za predmetni
prostor.
Dana 14.07.2010. godine Hrvatskom telekomu d.d. Zagreb upućen je dopis i popratna
dokumentacija kao dokaz vlasništva, Klasa: 021-05/10-03/231, Urbroj: 2109/4-10-01, kojim se
Hrvatski telekom d.d. obavještava da je Općina Domašinec stekla u vlasništvo krilo zgrade u
kojemu je smještena telefonska centrala, zamjenom svoje nekretnine za nekretninu
Poljoprivredne zadruge Čakovec, te se od Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb traži očitovanje i
zajednički dogovor u smislu daljnjeg korištenja prostora.
S obzirom da se Hrvatski telekom d.d. Zagreb na dopis naveden u članku 1. ove Odluke
oglušio, dana 19.10.2010. godine ponovno je upućen dopis, Klasa: 021-05/10-03/231, Ubroj:
2109/4-10-02, kojim se upućuje na prijašnji dopis.
Na ponovljeni dopis Hrvatski telekom d.d. Zagreb ponovno se oglušio, te Općinsko
vijeće Općine Domašinec smatra da isti ne želi dati svoje očitovanje niti o predmetu razgovarati.
Članak 2.
Pokreće se tužba protiv HT d.d. Zagreb, Savska cesta 32, za korištenje prostora
telefonske centrale bez pravne osnove, kojom će se tražiti iseljenje ili plaćanje mjesečne
zakupnine stvarnom i knjižnom vlasniku Općini Domašinec.
Članak 3.
Osim tužbe za iseljenje, Općina Domašinec će tražiti plaćanje svih troškova nastalih u
svezi predmeta iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Domašinec ovlašćuje Općinskog načelnika da angažira i
opunomoći odvjetnika koji će u ovom predmetu zastupati Općinu Domašinec.

Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Domašinec daje Hrvatskom telekomu d.d. Zagreb rok od 30
dana od dana primitka ove Odluke, u kojemu se roku može očitovati i predložiti daljnje
korištenje poslovnog prostora za smještaj telefonske centrale uz plaćanje zakupnine.
Ukoliko u predviđenom roku Hrvatski telekom d.d. Zagreb i Općina Domašinec postignu
zajednički dogovor oko daljnjeg korištenja poslovnog prostora za smještaj telefonske centrale,
odredbe ove Odluke neće se primijeniti u smislu pokretanja tužbe protiv Hrvatskog telekoma d.d.
Zagreb.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj
ploči Općine Domašinec.
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