OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
SKLEPI
4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 27. septembra 2013 ob 18.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

Zap.
št.
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V S E B I NA
SKLEPA
Sprejme se dnevni red 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem sklepa o brezplačnem prenosu nepremičnine parc. št. 87/2,
k.o. Beltinci (kulturne dvorane s pripadajočim dvoriščem) s KS Beltinci
na Občino Beltinci in sprejem sklepa o prenosu Kulturne dvorane v
upravljanje
Zavodu
za
turizem
in
kulturo
Beltinci.
2. Sprejem sklepa o določitvi javne infrastruktre na področju kulture v
Občini
Beltinci.
3. Sprejem sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za investicijo "Gnejzdo - Iluzionistični teater", z datumom
izdelave september 2013.
1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se za potrebe prijave na
Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo št.
012-88/2013-3 z dne 09.08.2013; lastništvo nepremičnine parcela št.
87/2, k.o. 131 – BELTINCI, ID znak: 131-87/2-0, poslovna stavba v
izmeri 529 m2 in dvorišče v izmeri 636 m2 (Kulturni doma Beltinci s
pripadajočim dvoriščem), brezplačno prenese s Krajevne skupnost
Beltinci na Občino Beltinci, in sicer za obdobje do vključno 30.09.2020.
Po izteku navedenega obdobja, oziroma v primeru, da prijava Občine
Beltinci na javni razpis ne bo uspešna, se najkasneje v roku treh mesecev
po izteku končnega roka (30.09.2013), oziroma od prejema zavrnilne
odločbe po javnem razpisu, lastništvo na nepremičnini parc. št. 87/2,
k.o. Beltinci brezplačno prenese nazaj na Krajevno skupnost Beltinci.
2.Brezplačni prenos s krajevne skupnosti na občino se izvrši v skladu z
določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ter v skladu s sklepom Sveta Krajevne skupnosti
Beltinci,
sprejetim
na
3.
izredni
seji
dne
25.09.2013.
3.S tem sklepom se dopolni Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Beltinci za leto 2013, št. 032-01/20132-23-288/V z dne
14.03.2013.
4. Sklep prične veljati s sprejemom.
1. Nepremičnina parcela št. 87/2, k.o. 131 – BELTINCI, ID znak: 13187/2-0, poslovna stavba v izmeri 529 m2 in dvorišča v izmeri 636 m2 se
po izvedenem prenosu lastništva s Krajevne skupnosti Beltinci na Občino
Beltinci, prenese v upravljanje ZAVODU ZA TURIZEM IN KULTURO
BELTINCI, in sicer za obdobje do vključno 30.09.2020. Po izteku zgoraj
navedenega obdobja, oziroma v primeru da prijava Občine Beltinci na
Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo št.
012-88/2013-3 z dne 09.08.2013 ne bo uspešna, se najkasneje v roku
treh mesecev po izteku končnega roka (30.09.2013), oziroma od prejema
zavrnilne odločbe po javnem razpisu, upravljanje na nepremičnini parc.
št. 87/2, k.o. Beltinci prenese nazaj na Krajevno Skupnost Beltinci.
2.Medsebojne obveznosti med lastnikom in upravljavcem se uredijo v
posebni pogodbi o upravljanju, ki jo v imenu in za račun občine sklene
župan občine.
3.Sklep velja z dnem sprejetja.
1. Javna infrastruktura na področju kulture v občini Beltinci postane
naslednja nepremičnina, ki je v javni lasti in se uporablja za kulturne
namene-Kulturni dom Beltinci, Ulica Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci, s
pripadajočim dvoriščem, parcela št. 87/2, k.o. 131 – BELTINCI, ID znak:
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131-87/2-0, poslovna stavba v izmeri 529 m2 in dvorišče v izmeri 636
m2.
2. Kot javna infrastruktura se razglaša tudi oprema v nepremičnini iz
prejšnjega člena, ki služi opravljanju kulturnih dejavnosti.
3. Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi
kot javna infrastruktura na področju kulture.
4. V skladu s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci
(Ur. list RS, št. 63/10) sklep prične veljati s sprejemom.
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1. Javna infrastruktura na področju kulture v občini Beltinci postane
naslednja nepremičnina, ki je v javni lasti in se uporablja za kulturne
namene-Kulturni dom Beltinci, Ulica Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci, s
pripadajočim dvoriščem, parcela št. 87/2, k.o. 131 – BELTINCI, ID znak:
131-87/2-0, poslovna stavba v izmeri 529 m2 in dvorišče v izmeri 636
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(Ur. list RS, št. 63/10) sklep prične veljati s sprejemom.
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