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Predmet: vijećničko pitanje o sudjelovanju u postupcima za vile Keglevich

Poštovani Predsjedniče Gradskog vijeća Kirigin,
vezano za Vaše pitanje postavljeno na sjednici Gradskog vijeća dana 26. svibnja 2020.g.
o sudjelovanju Grada Opatije u postupcima koji se odnose na vlasničkopravno stanje vila
Keglevich odgovaram kako slijedi.
Grof Nikolaus Peter Draskovich, kao pravni sljednik grofa Ivana Draskovica pokrenuo
je pred nadležnim tijelima postupke za povrat nacionalizirane imovine na području Grada
Opatije koji su pravomoćno okončani na način da su podnositelju zahtjeva vraćene nekretnine.
U navedenim postupcima Grad je aktivno sudjelovao kao stranka, protiveći se povratu imovine.
Svi predmeti došli su do razine Visokog upravnog suda koji je odlučio u korist Grofa. Odlučna
činjenica za donošenje ovakvih odluka bila je pitanje državljanstva pok. grofa. Naime, u
nedostatku dokaza i podataka o državljanstvu druge države, nadležna su tijela iz dostavljene
dokumentacije, zaključila kako je istio bio jugoslavenski državljanin u vrijeme oduzimanja
nekretnina na području današnje RH. Kako su u predmetnim postupcima donošena Djelomična
rješenja, svojstvo pravomoćnosti stečeno je s različitim datumima što će biti važno iz razloga
koji slijede.
Obzirom da su svi pravni lijekovi iscrpljeni, nekretnine na području Grada, među kojima
su i tzv velika i mala vile Keglevich, predane su u posjed grofu Draskovichu.
Grad Opatija je dana 30. siječnja 2020.g. zaprimio podnesak gđe. M.N. u kojem navodi
kako je došla do saznanja i dokumenata kojima da se potvrđuje kako su Ivan Draskovich i
njegov sin imali mađarsko državljanstvo, stoga da nije bilo osnove da se njihovom pravnom
sljedniku, Nikolausu Peteru Draskovichu, izvrši povrat imovine na području RH, među kojima
su nekretnine na području Grada Opatije. Prethodni navodi da su potvrđeni Presudom
Kraljevskog Mađarskog Upravnog suda od 12.11.1929.g., te dobivenim tumačenjem Odjela za
informiranje Mađarskog parlamenta iz kojih da je razvidno kako je sam Ivan Draskovich tražio
da ga se utvrdi kao mađarskog državljanina. Ista je, nadalje, izvijestila Grad kako je svu
dokumentaciju predala Državnom odvjetništvu RH, koje je temeljem istih pokrenulo postupke

za obnovu postupaka povrata nacionalizirane imovine, te je dostavila presliku Prijedloga
Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici od 17.10.2019.g. za obnovu postupka pred
Uredom državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Službi za gospodarstvo i
imovinsko-pravne poslove u Virovitici u kojem je doneseno rješenje o povratu nacionalizirane
imovine pok. Ivana Draskovicha.
Temeljem dostavljenih priloga, Gradonačelnik je donio Odluku da će Grad Opatija
podnijeti prijedlog za obnovu postupka povrata nacionalizirane imovine grofu Draskovichu,
kao i da će Grad, ukoliko takav prijedlog podnese RH, u istom aktivno sudjelovati.
Radi podnošenja prijedloga nadležnom tijelu, Grad je od gđe. M.N. zatražio da mu se
relevantna dokumentacija dopuni i dostavi.
Sukladno prethodnoj Odluci, prijedlog za obnovu postupaka povrata nacionalizirane
imovine grofu Draskovichu podnijet je dana 16. travnja 2020.g. te za sad o istom nije odlučeno.
O daljnjem razvoju konkretnih predmeta, Gradsko vijeće bit će pravovremeno
obavješteno.
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