KLASA: 021-05/20-01/008
Urbroj: 2197/01-02-20-14
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 6. svibnja 2020. elektroničkim putem
uslijed mjera i odluke nadležnih tijela u vrijeme epidemije koronavirusa, izjašnjavanjem putem emaila uz primjenu Uputa i pravila koja je donio predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić.
Uputa i pravila se prilažu ovom Zapisniku.
Gradskim vijećnicima je dostavljen Poziv s materijali za dnevni red sa sljedeći hodogramom:
RADNJE
Prijedlog za izmjene dnevnog reda sjednice

VRIJEME
do 4.5.2020. do 10.00

Glasanje o prihvaćanju dnevnog reda

5.5.2020. od 10.00 do 12.00

Pitanja i rasprava po točkama dnevnog reda

do 5.5.2020. do 12.00

Amandmani po točkama dnevnog reda

do 5.5.2020. do 12.00

Glasanje po točkama dnevnog reda

6.5.2020. od 12.00 do 18.00

Vijećnička pitanja i prijedlozi

6.5.2020. od 12.00 do 18.00

Gradski vijećnici i vijećnice o dostavi materijala i uputa obaviješteni su i telefonskim putem:
predsjednik Žarko Ivančić, potpredsjednici: Nevenka Gregurić i Ernest Oremuš, te članovi:
Zoran Krajačić, Bojana Birač, Rino Valec, Branko Piljek, Josip Horvatin, Mario Videk, Nataša
Hlaban, Martina Repovečki, Krunoslav Kušan, Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec i Franjo
Jadek.
Nadalje, sve obavijesti, pitanja i prijedlozi odmah su se dostavljali: gradonačelniku Ivanu
Hanžeku, zamjenici gradonačelnika Valentini Đurek, Nenadu Miletiću, pročelniku Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Nataliji Gretić, pročelnici Ureda Grada,
Mariji Sinković, pročelnici Upravnom odjelu za financije, Kruni Čačko, samostalnom upravnom
referentu u Uredu Grada i Danijelu Tuđi, stručnom suradniku za infrastrukturu u Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.
Komunikaciju preko e-mail adrese gordana.dugorepec@gmail.com obavljala je i Zapisnik
vodila Gordana Dugorepec.
U otvorenom roku za dopunu dnevnog reda zaprimljena je jedna dopuna - dana 2. 5. 2020.
gradski vijećnik Branko Piljek dostavio je prijedlog za dopunu dnevnog reda Prijedlogom odluke
o obustavi radova na izgradnji – uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN sljedećeg
teksta:
1.Obustavljaju se radovi na Izgradnji – uređenju kulturno edukativnog vrta reGARDEN.
2.Od Inspekcije za zaštitu okoliša i drugih ovlaštenih institucija se traži očitovanje o mogućnosti
ugradnje željezničkih pragova u projekt pod točkom 1.

3.Nadležnim institucijama u prilogu proslijediti Projektnu dokumentaciju Izgradnje – uređenja
kulturno edukativnog vrta reGARDEN.
Sukladno članku 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka gradonačelnik je na
prijedlog akta dao svoje mišljenje koje je zajedno s prijedlogom dopune dostavljeno Gradskom
vijeću dana 4. 5. 2020. Gradonačelnik je u danom mišljenju iznio činjenice temeljem koji je
predložio da se ne prihvati predložena dopuna dnevnog reda. Naime, Grad Zabok kao investitor,
izradio je svu potrebnu dokumentaciju – idejni i glavni projekti, ishodio posebne uvjete od javnopravnih tijela (Zagorski metalac d.o.o., Zagorski vodovod, d.o.o. – vodoopskrba i odvodnja,
Hrvatske vode, HEP - ODS „Elektra“, HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., HAKOM, Hrvatske
ceste d.o.o. i Hrvatske željeznice d.o.o.), riješio imovinsko-pravne odnose, te ishodio izvršnu i
pravomoćnu građevinsku dozvolu za uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN. Sastavni
dio projektne dokumentacije su i stolarski radovi koji uključuju izradu temelja od željezničkih
pragova. Temeljem građevinske dozvole, te troškovnika kao sastavnih dijelova glavnog projekta,
proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje predmetnih radova. Odabrana je
najpovoljnija ponuda za izvođenje radova, izabran je stručni nadzor nad izvođenjem radova, te je
izvođač uveden u posao. Nadalje, Sporazumom o doniranju HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.,
odobrila je donaciju 100 komada rabljenih pragova za namjenu uređenja kulturno – edukativnog
vrta reGARDEN. Grad Zabok kao primatelj donacije se obvezao sa rabljenim pragovima
postupati odgovorno i u skladu s izjavom koju je potpisao prilikom preuzimanja pragova.
Sukladno istoj izjavi isti se koriste sukladno odredbama Zakona o kemikalijama i drugom
zakonskom regulativom. Sukladno projektu i izdanoj građevinskoj dozvoli željeznički pragovi
koriste se kao temelj (alternativa betonsko - armiranom temelju) za polukružnu tribinu i zone za
sjedenje, ugrađuju se u slojeve šljunka sukladno projektnim nacrtima te sa istima ne postoji
mogućnost neposrednog kontakta po završetku projekta. Štoviše, sve površine u predmetnom
projektu biti će izvedene od prirodnih i recikliranih materijala – šljunak, šljunak sa ojačanjima,
malč, drveni elementi i željeznički pragovi…. (Mišljenje se prilaže ovom Zapisniku)
U otvorenom roku za glasovanje Gradsko vijeće je sa 9 glasova za i 6 protiv usvojilo
dopunu dnevnog reda - prijedlog odluke o obustavi radova na reGARDENU, te nakon toga isti
dan do 12 sati sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom Gradsko vijeće usvojilo konačni
prijedlog dnevnog reda, kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 2. 2020.,
2. Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća Branka
Piljeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća Valentina Hercega,
3. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019.,
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2019.,
5. Izvješća o izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019.,
- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019.,
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019.,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.,
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019.,
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2019,
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- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području grada Zaboka za 2019.,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.,
6. Izvještaj Stožera civilne zaštite Grada Zaboka,
7. Izvanredna situacija uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane koronavirusom - potvrđivanje
odluke o mjerama,
8. Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja
negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19,
9. Dječji vrtić Zipkica Zaboka:
1) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u DV
Zipkica,
2) Prijedlog odluke o oslobađanju roditelja od plaćanja usluge vrtića tijekom razdoblja trajanja
mjere privremenog zatvaranja vrtića (uz organizaciju dežurstva),
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i
upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka,
11. Prijedlog odluke o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.2027.,
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za
financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini,
13. Komunalno-Zabok d.o.o. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2019.,
14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2019. ,
15. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.,
16. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture,
17. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe - 1. 02.- 31. 03. 2020.,
18. Izgradnja – uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN - prijedlog odluke o obustavi
Radova,
19. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Rad po dnevnom redu:
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 2. 2020.
Na skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 2. 2020. nije bilo
primjedbi, te je isti verificiran.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća
Branka Piljeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća Valentina
Hercega
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom donosi
Zaključak o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća i prestanku obnašanja
dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća, kako slijedi:
I. Dana 7. ožujka 2020. Branko Piljek, Zabok, Trg sv. Jelene 4, nastavio je s obnašanjem
dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Zaboka na temelju prestanka mirovanja mandata.
II. Dana 6. ožujka 2020. zamjenik člana Gradskog vijeća Grada Zaboka Valentino
Herceg, Špičkovina 26, Zabok, prestao je s obnašanjem dužnosti vijećnika.
III. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
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Vijećnik Branko Piljek je potpisao svečanu prisegu, suglasnost sa obradu osobnih podataka,
Izjavu o primitku tableta, i Upitnik za gradske vijećnike radi isplate naknade za rad.
Točka 3.
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019.
Razmotren je prijedlog, na isti nije bilo pitanja, te je Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova
za, jednim glasom protiv i 4 suzdržana glasa donijelo Odluku o godišnjem izvještaju o
izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019.
Točka 4.
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2019.
Razmotren je prijedlog, vezano uz isti nije bilo pitanja, te je Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10
glasova za, jednim glasom protiv i 4 suzdržana glasa donijelo Odluku o raspodjeli rezultata
poslovanja Grada Zaboka iz 2019.
Točka 5.
Izvješća o izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019.,
- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019.,
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019.,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.,
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019.,
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2019,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području grada Zaboka za 2019.,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.
Razmotrena su izvješća, vezano uz ista nije bilo pitanja, te je Gradsko vijeće Grada
Zaboka sa 10 glasova za, jednim glasom protiv i 4 suzdržana glasa donijelo Zaključak:
I.
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća o izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Zaboku za 2019.
godinu,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Zaboku za
2019. godinu,
- Programa javnih potreba u kulturi grada Zaboka za 2019. godinu,
- Programa javnih potreba u sportu grada Zaboka za 2019. godinu,
- Programa socijalne skrbi grada Zaboka za 2019. godinu,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za
2019. godinu,
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019. godinu,
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Zaboka za 2019. godinu,
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- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za
2019. godinu,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka za 2019. godinu,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.
Točka 6.
Izvještaj Stožera civilne zaštite Grada Zaboka
Razmotren je i primljen na znanje Izvještaj Stožera civilne zaštite Grada Zaboka ( o istom se ne
glasa)
Točka 7.
Izvanredna situacija uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane koronavirusom potvrđivanje odluke o mjerama
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez pitanja sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom donosi
Odluku:
Prima se na znanje i potvrđuje Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih
epidemijom koronavirusa na području Grada Zaboka KLASA: 302-01/20-01/004 URBROJ:
2197/01-03/1-20-1 od 23. travnja 2020. godine.
Točka 8.
Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere
ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez pitanja sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom donosi
Odluku o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih
posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19.
Točka 9.
Dječji vrtić Zipkica Zabok:
1) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u DV
Zipkica,
2) Prijedlog odluke o oslobađanju roditelja od plaćanja usluge vrtića tijekom razdoblja trajanja
mjere privremenog zatvaranja vrtića (uz organizaciju dežurstva)
Vezano uz prijedloge nije bilo pitanja, te Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15
glasova za donosi:
1) Odluku o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u DV Zipkica
2) Odluku kojom se potvrđuje se odluka Gradonačelnika Grada Zaboka kojom se roditelji djece
s prebivalištem na području Grada Zaboka, koja pohađaju program predškolskog odgoja Dječjeg
vrtića Zipkica, oslobađaju obveze plaćanja učešća u financiranju cijene vrtića tijekom razdoblja
trajanja mjere privremenog zatvaranja vrtića (uz osiguranje dežurstva) radi sprečavanja širenja
zarazne bolesti COVID-19.
Točka 10.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i
upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez pitanja sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom donosi
Odluku o dopuni Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja
sustavom javne rasvjete Grada Zaboka, kako slijedi:
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Članak 1.
Nakon usklađenja sa novim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne
novine br. 14/19.) i završetka Glavnog elektrotehničkog projekta „Modernizacija sustava javne
rasvjete Grada Zaboka“, BR. T.D. 12285/19, u Odluci o pokretanju projekta rekonstrukcije,
modernizacije i upravljanje sustavom javne rasvjete Grada Zaboka KLASA: 310-02/14-01/05,
URBROJ: 2197/01-03/1-18-49 od 18. listopada 2018. godine, iza članka 2. dodaje se članak 2.a
koji glasi:
„Procijenjeni troškovi modernizacije javne rasvjete (elektromontažni materijal,
elektromontažni radovi, završna ispitivanja i mjerenja) su:
procjena troškova gradnje 1. faza (bez PDV): 4.929.160,00 kn
procjena troškova gradnje 2. faza (bez PDV): 2.501.730,00 kn
procjena troškova gradnje 1. i 2. faza (bez PDV): 7.430.890,00 kn
Ugovor o energetskoj učinkovitosti sklapa se na rok od 129 mjeseci, 9 mjeseci za
provođenje Razdoblja (etape) rekonstrukcije i/ili modernizacije te 120 mjeseci za provođenje
Razdoblja (etape) uporabe sustava javne rasvjete.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.
Točka 11.
Prijedlog odluke o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje
2021.-2027.
Gradsko vijeće Grada Zabok jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o početku postupka
izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021. – 2027., kako slijedi:
Članak 1.
Ovom Odlukom se, na prijedlog gradonačelnika Grada Zaboka, pokreće postupak izrade
srednjoročnog akta strateškog planiranja - Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021. - 2027.
Članak 2.
Za izradu Plana razvoja zadužen je Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i javne potrebe.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe izrađuje akt uz pomoć drugih
upravnih tijela Grada Zaboka i vanjskih suradnika.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Zaboka u roku od osam dana od
dana stupanja na snagu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.“
Točka 12.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka
za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o izmjeni Odluke o
raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za financiranje redovitih političkih
aktivnosti u 2020. godini, kako slijedi:
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za financiranje redovitih
političkih aktivnosti u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ br.
62/19.) u članku 4. podtočka 2) mijenja se i glasi:
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„2) Vijećnicima izabranim s lista grupe birača raspoređuju se sredstva kako slijedi:
- Valentino Herceg, zamjenik člana za razdoblje od 1.1. do 6. 3. 2020. – 360,65 kuna
- Branko Piljek, član za razdoblje od 7. 3. do 31. 12. 2020. – 1.639,35 kuna
- Nataša Hlaban - 2.200,00 kuna,
- Mario Videk – 2.000,00 kuna.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
Točka 13.
Komunalno-Zabok d.o.o. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2019.
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu davatelja javne usluge za
2019. godinu koje je podnijela tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, Zivtov trg 3.
II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka daje se u prilogu ovog Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
Točka 14.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2019.
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključak:
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2019. godini KLASA:
351-02/20-01/001 URBROJ: 2197/01-05/3-20-1 koje je donio gradonačelnik Grada Zaboka.
II.
Izvješće iz točke I. nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Točka 15.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za
2019.
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.
godinu, kako slijedi:
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih
nepogoda za 2019. godinu, KLASA: 920-11/19-01/001 URBROJ: 2197/01-05/3-19-15 od dana
23.3. 2020. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
Točka 16.
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o proglašenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, kako slijedi:
Članak 1.
Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava se komunalna infrastruktura:
- Špičkovina, Špičkovina, zemljište za sport i rekreaciju, zkčbr. 1091 k.o. Špičkovina, površine 2016 m²
- Špičkovina, Špičkovina, parkiralište, zkčbr. 1090/1 k.o. Špičkovina, površine 609 m²
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- Špičkovina, Špičkovina, uređeno zemljište, zkčbr. 1090/2 k.o. Špičkovina, površine 385 m²
- Špičkovina, Špičkovina, uređeno zemljište, zkčbr. 11175 k.o. Špičkovina, površine 201 m²
- Špičkovina, Špičkovina, nerazvrstana cesta NC ŠPI 001, zkčbr. 11176 k.o. Špičkovina, površine 168 m²
- Špičkovina, Špičkovina, nerazvrstana cesta NC ŠPI 023, zkčbr. 1573 k.o. Špičkovina, površine 15415 m²
- Špičkovina, Špičkovina, nerazvrstana cesta NC ŠPI 007, zkčbr. 839 k.o. Špičkovina, površine 2141 m².
Članak 2.
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel i Državna geodetska
uprava, Područni ured za katastar Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zabok provest će ovu Odluku,
odnosno navedenu komunalnu infrastrukturu upisati i evidentirati kao javno dobro u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, OIB:39265120858.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke bit će evidentirane temeljem Geodetskog elaborata izrađenog
u svrhu evidentiranja komunalne infrastrukture (GEOTAG d.o.o., Broj elaborata: 17-01/2020).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.

Gradsko vijeće jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključak
Točka 17.
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe - 1. 02.- 31. 03. 2020.,
Gradsko vijeće Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključke:
1) Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 29. veljače 2020. godine.
2) Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2020. godine.
Izvješća se nalaze u prilogu Zaključaka i čini njegov sastavi dio.
Točka 18.
Izgradnja – uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 8 glasova za i 7 protiv donosi Odluku, kako slijedi:
1.Obustavljaju se radovi na Izgradnji – uređenju kulturno edukativnog vrta reGARDEN.
2. Od Inspekcije za zaštitu okoliša i drugih ovlaštenih institucija se traži očitovanje o mogućnosti
ugradnje željezničkih pragova u projekt pod točkom 1.
3.Nadležnim institucijama u prilogu proslijediti Projektnu dokumentaciju Izgradnje – uređenja
kulturno edukativnog vrta reGARDEN.
Točka 19.
Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Vijećnici i vijećnice su imali mogućnost postavljati vijećnička pitanja e-mailom tako je Branko
Piljek postavio nekoliko pitanja:
„Koliko će iznositi kompletan projekt uređenja gradskog groblja na novoj lokaciji, da li je
Gradsko vijeće donijelo bilo kakvu odluku na temelju koje je došlo do zatvaranja prijelaza preko
željezničke pruge kog Trgocentra, koliki su vlasnički udjeli Grada Zaboka i ostalih suvlasnika u
Komunalnom – Zabok d. o. o., na području kojih općina suvlasnika Komunalnom – Zabok d. o.
o. vrši uslugu odvoza otpada.“
Zoran Bunčec zatražio je odgovor na sljedeća pitanja: „stanje projekta izrade nogostupa kroz
Martinišće, opremanje i iscrtavanje dječjeg igrališta u Martinišću, prometna studija – presjek
stanja i izlazni rezultati.
Krunoslav Kušan postavio je pitanja:
„Da li će se uputiti prigovor HŽ na cestu od Šode do bivšeg prijelaza pošto ona nije u
zadovoljavajućem profilu napravljena a pošto na toj dionici radovi nisu gotovi ista će se još više
uništiti.
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-Što se tiče zatvorenog pružnog prijelaza kod Doma obrtnika da li se tu može još kako
intervenirati da se isti otvori za osobne automobile, motocikliste i bicikliste, jer prometne gužve
će iz dana u dan biti sve veće i neizdržive.
-Zatražio je da se sanira nogostup od prijelaza za pješake preko pruge kod nadvožnjaka kojim
djeca iz Luga Zabočkog idu u školu. Odvojili su se rubnjaci od asfalta i nastale velike rupe pa
samim tim i opasno je u tom dijelu se kretati. Ako nije naše gradsko da se inzistira na tom
saniranju onih koji su to dužni.
-Molim za postavljanje konjića na opruzi i vrtuljak dječji park kraj malonogometnog igrališta u
Lugu Zabočkom. Također dvije ljuljačke sa toboganom su u lošem stanju u Lugu Zabočkom
(vulica) kraj košarkaškog igrališta pa iste treba zamijeniti sa novima koje ispunjavaju sve ateste i
certifikate kako ne bi došlo do ozljeda djece i da im osiguramo bezbrižnu igru i zabavu u našim
parkovima. Na istome (košarkaško igralište) bi trebalo postaviti zaštitne mreže jer su stare
dotrajale i u lošem stanju.
Mišljenja je da bi se trebao napraviti plan da se na sva dječja igrališta gdje su sprave postave
antistres podloge, stoga me zanima da li možemo to u nekom periodu realizirati tj. staviti u plan.
Kod sabirnog centra HP dostave kod ulaska u Lug Zabočki kamioni i kombiji HP dostave
naprave gužvu i nepreglednost za odvijanje prometa a osobito što su počeli radovi na
nadvožnjaka pa je još teže prometovati tom dionicom. Molim da se kontaktira HP kako bi se
riješio ovaj problem na opće zadovoljstvo“
Rino Valec – traži povratnu informaciju o situaciji vezanu uz autobusnu kućicu u Jakuševcu
(kod kapelice). Te predlaže da se pokrene uređenje nasipa uz Industrijsku cestu i Krapinicu, npr.
uredi staza, napravi nekoliko klupa i roštilja (kao na Jarunu), te pita za novosti vezane uz Dom za
starije i nemoćne u Zaboku.
Na pitanje će se pripremiti odgovori za narednu sjednicu Gradskog vijeća.
Pitanja i rasprave po točkama dnevnog reda kao i amandmana na prijedloge nije bilo.
Na dan održavanja sjednice 6. svibnja 2020. gradski vijećnici su dostaviti popunjene tablice –
svoje odluke o glasovanju po točkama dnevnog reda, na e-mail:gordana.dugorepec@gmail.com i
to u vremenu od 12.00 do 16.19 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, pa se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 6. svibnja 2020. godine.
Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić,oec.
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