VZOREC
__________________ ________________, EMŠO ______________________,
davčna številka ____________________, stanujoč/a _____________________,
____________________ (v nadaljevanju prva pogodbena stranka)
in
OBČINA KRŠKO, matična številka 5874572, identifikacijska številka za DDV
SI18845673, Cesta krških žrtev 14, Krško, ki jo zastopa Ana Somrak, podžupanja v
začasnem opravljanju funkcije župana (v nadaljevanju druga pogodbena stranka)

skleneta naslednjo :

PREDPOGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata :
- da je prva pogodbena stranka zemljiškoknjižni lastnik v deležu do _____
nepremičnin/e parc.št. ______, k.o. ______ – _____________, ID ___________,
- da bo nepremičnina v delu uporabljena za izgradnjo infrastrukturnega objekta –
cestnega telesa,
- da bo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, druga pogodbena stranka
na svoje stroške naročila geodetski postopek parcelacije zgrajenega
infrastrukturnega objekta,
- da se prva pogodbena stranka strinja s predvideno parcelacijo nepremičnin/e in
že s podpisom te pogodbe daje drugi pogodbeni stranki pooblastilo za naročilo
geodetskega postopka,
- da bo po pravnomočno končanem geodetskem postopku, med pogodbenima
strankama sklenjena »pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice«, s
sklenitvijo katere bo prva pogodbena stranka brezplačno prenesla lastninsko
pravico na cestnem telesu oziroma infrastrukturnem objektu v korist oziroma na
ime druge pogodbene stranke.
2. člen
Glede na navedbe v prvem členu te pogodbe, prva pogodbena stranka prenaša,
druga pogodbena stranka pa prevzema v last in posest bremen prosti del
nepremičnin/e parc.št. ______, k.o. ______ – _____________, ID ___________, ki v
naravi predstavlja cestno telo.
Prva pogodbena stranka se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da bo po
pravnomočnem postopku parcelacije z drugo pogodbeno stranko sklenil/a »pogodbo
o brezplačnem prenosu lastninske pravice« oziroma izdal/a drugi pogodbeni stranki
zemljiškoknjižno dovolilo za brezplačni prenos lastninske pravice na infrastrukturnem
objektu.

3. člen
Glede na to, da gre po tej predpogodbi za brezplačni prenos lastninske pravice,
vrednost nepremičnin/e v pogodbi ni opredeljena.
4. člen
Vse stroške v zvezi s to pogodbo krije druga pogodbena stranka.
5. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa.
6. člen
Vse spore po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor
sporazum med strankama ne bi bil dosežen, bo spore reševalo stvarno in krajevno
pristojno sodišče.
7. člen
Pogodba je napisana v 4 (z besedo : štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta
pogodbeni stranki vsaka po 2 (dva) izvoda listine.
Številka :
Datum :
PRVA POGODBENA STRANKA
________________ ________________

_________________________________

DRUGA POGODBENA STRANKA
OBČINA KRŠKO

__________________________________

