	Na temelju članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Legrad na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017., donijelo je

O D L U K U
o uvjetima plaćanja kupoprodajne cijene
za kupnju okućnica na području TRC "Šoderica"

Članak 1.
	Odlukom o uvjetima plaćanja kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na TRC "Šoderica" (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se način plaćanja kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na području TRC „Šoderica“, utvrđenih provedenom katastarskom izmjerom sukladno  Provedbenom urbanističkim planu TRC "Šoderica ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/92). 

Članak 2.
	Kupoprodajna cijena okućnica određena je Procjembenim elaboratom tržišne vrijednosti izgrađenih građevinskih zemljišta na lokaciji Šoderica, broj 10/17 od 4. travnja 2017. godine izrađenim od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravka Petras, dipl.ing.građ. iz Koprivnice, Trg Zlate Bartl 7.

Članak 3.
		Kupoprodajna cijena iz članka 2. ove Odluke može se plaćati prema sljedećim uvjetima:
	1. gotovinom u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora  uz 10 % popusta na procijenjenu vrijednost zemljišta,
	2. otplatom u ratama do 60 jednakih mjesečnih rata uz 4 % godišnje kamate, s time da prva rata dospjeva na naplatu u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a svaka sljedeća rata u roku od 30 dana od uplate prve odnosno prethodne rate.
	
Članak 4.
	Kupac koji kupoprodajnu cijenu uplaćuje obročno, obvezan je na ime jamstva za ispunjenje kupoprodajnog ugovora dozvoliti uknjižbu založnog prava na kupljenoj nekretnini, do isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
	O ispunjenoj obvezi za kupnju okućnice, općinski načelnik će izdati potvrdu na temelju koje svaki kupac - vlasnik može izvršiti brisanje založnog prava u Zemljišnoknjižnoj službi Općinskog suda u Koprivnici.

Članak 5.
	Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr. 
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