
Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 3. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/13. i 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18.) 
Općinsko vijeće na 13. sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o načinu i uvjetima za davanje u najam  

restorana, kuhinje i caffe bara u Društvenom domu u Molvama 

 

Članak 1. 

Odlukom o načinu i uvjetima za davanje u najam restorana, kuhinje i caffe bara u Društvenom 

domu u Molvama (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se način i uvjeti za davanje u najam restorana, 

kuhinje, caffe bara, sanitarnog čvora i pripadajuće im opreme (u daljnjem tekstu: prostor) fizičkim i 
pravnim osobama (u daljnjem tekstu: najmoprimci) za održavanje: svadbi, prigodnih i drugih proslava, 

stručnih i drugih skupova, maturalnih zabava i drugih svečanosti. 

 

Članak 2. 

Prilikom rezervacije prostorija Društvenog doma za svadbene svečanosti, najmoprimac je 

dužan uplatiti predujam od 1.000,00 kuna, a za ostale prigode 500,00 kuna. 

Najmoprimac može otkazati rezervaciju, ali u slučaju otkazivanja u roku kraćem od 30 dana 

od rezervirane prigode gubi pravo na povrat predujma. 

 

Članak 3. 
Cijena najma restorana, caffe bara, sanitarnog čvora, kuhinje i pripadajuće im opreme računa 

se: 

 

 

 

Članak 4. 

Prostor će najmoprimcu zapisnički predavati i od najmoprimca zapisnički preuzimati 
predstavnik Općine Molve po ovlaštenju načelnika. 

 

CIJENA 

NAJMA 

   

Za održavanje svadbene 

svečanosti i ostalih 
prigoda za osobe sa 

prebivalištem na 

području Općine Molve 

sa caternigom po stolici 

 

Za održavanje svadbi 

i ostalih prigoda za 

osobe koje nemaju 
prebivalište na 

područje Općine 

Molve sa cateringom 

po  stolici 

Za održavanje svadbi i 

ostalih prigoda za 

osobe sa prebivalištem 

na području Općine 
Molve sa 

povjeravanjem poslova 

fizičkoj ili pravnoj 

osobi registriranoj za 

obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti po stolici 

Za održavanje svadbi i 

ostalih prigoda za osobe koje 

nemaju prebivalište na 

područje Općine Molve sa 
povjeravanjem poslova 

fizičkoj ili pravnoj osobi 

registriranoj za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti po 

stolici 

restorana, caffe 
bara, sanitarnog 

čvora i 

pripadajuće 

opreme 

15,00 kn 

 

35,00 kn 

 

           15,00 

 

           35,00 

kuhinje i 

pripadajuće 

opreme 
0,00 kn 

 

0,00kn 

 

5,00 

 

5,00 



Članak 5. 

Najmoprimac je dužan prije održavanja svadbe ili druge svečanosti na kojoj će se izvoditi 
glazba, pribaviti dozvolu hrvatskog društva skladatelja, za izvođenje glazbenih djela, te dati na uvid 

predstavniku Općine prije predaje - primanja prostora u najam. 

 

Članak 6. 

Najmoprimac je dužan prostor upotrebljavati za ugovorenu namjenu, pažnjom dobrog 

gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina. 

Najmoprimac je dužan prostor nakon uporabe vratiti u ispravnom i čistom stanju, te popraviti 
oštećeni prostor ili opremu bez obzira da li je štetu počinio on ili osobe kojima je prostor - opremu 

prepustio na uporabu. 

U slučaju da predstavnik Općine Molve ovlašten od strane načelnika utvrdi da prostor nakon 
uporabe nije vraćen u ispravnom i čistom stanju,  unijeti će to u zapisnik te će se temeljem toga 

naplatiti čiščenje prostorija u iznosu od 500,00 kuna. 

U slučaju potrebe popravka štete u iznajmljenim prostorijama Društvenog doma ili popravka 
uređaja koje je Najmoprimac preuzeo na korištenje, Najmodavac može izvršiti popravke o svom 

trošku, a Najmoprimac mu je dužan nadoknaditi štetu. 

Članak 7. 

Ako najmoprimac koristi prostor za održavanje svadbe ili druge svečanosti na kojima se 
poslužuju jela i pića, pripremu jela, pića i posluživanje dužan je povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi 

registriranoj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

 

Članak 8. 

Osoba kojoj je povjereno pripremanje i posluživanje hrane i pića dužna je ishoditi sve 

potrebne dozvole propisane od nadležnih institucija za obavljanje spomenute djelatnosti. 

 

Članak 9. 

Međusobna prava i obveze Općine Molve i najmoprimca uredit će se ugovorom, kojeg će za 

Općinu Molve zaključiti Općina Molve. 
 

Članak 10. 

Općinski načelnik može donijeti pojedinačni akt o oslobođenju plaćanja najamnine 
Društvenog doma ako je to od interesa za prosperitet Općine i njezinih stanovnika, a vezano je uz 

poticanje razvoja društvenih, kulturnih, vjerskih, sportskih i sličnih aktivnosti. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se internet stranici 

Općine Molve. (www.molve.hr). 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 372-03/18-01/5 
URBROJ: 2137/17-01-18-1 

Molve, 17. travnja 2018. 

                               PREDSJEDNIK: 

    Zdravko Tuba, v.r. 


