KLASA: 021-05/19-01/004
Urbroj: 2197/01-03/2-19-6
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 26. veljače 2019. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, i Nevenka Gregurić, potpredsjednici, te članovi:
Zoran Krajačić, Bojana Birač, Rino Valec, Nataša Hlaban,Valentino Herceg, Martina Rubil
Skitanić, Martina Repovečki, Josip Horvatin. Krunoslav Kušan, Mario Videk (došao pod točkom
12.) Franjo Jadek.
Odsutni: potpredsjednik Ernest Oremuš, članovi Zoran Bunčec, Martina Rubil Skitanić i
Nataša Hlaban (svi opr.)
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Valentina
Đurek, Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe,
Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnom odjelu za
financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu
Grada, Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka
Susović, novinarka Radio Stubice.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Gradsko vijeće, jednoglasno sa 10 glasova za usvaja predloženi dnevni red, kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća 23.1. 2019.,
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
Grada Zaboka,
3. Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,
4. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU „Zabok 1“,
5. Prijedlog odluke o potrebi izgradnje novog groblja u Jakuševcu Zabočkom,
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
komunalni linijski prijevoz putnika,
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
obavljanje dimnjačarskih poslova,
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – zatvoreni dio,
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – otvoreni dio,
10. Prodaja nekretnine – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,
11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj 2019.,
12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
23. 1. 2019.
Na zapisnik nije bilo primjedbi, isti se verificira.
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
Grada Zaboka
Obrazloženje uz prijedlog je dala pročelnica Natalija Gretić - kako bi se s izborima članova u
Europski parlament iz Republike Hrvatske istovremeno mogli provesti i izbori članova vijeća

mjesnih odbora na području Grada Zaboka potrebno je u tom smislu mijenjati Odluka o izboru
članova vijeća mjesnog odbora Grada Zaboka.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za jednoglasno donosi Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka:
Članak 1.
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 5/14.) u članku 32. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„Iznimno od stavka 2., 3. i 4. ovog članka, u slučaju istovremenog održavanja izbora
članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
birački odbori imenovani za provođenje izbora članova u Europski parlament provodit će i izbore
članova vijeća mjesnih odbora.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Točka 3.
Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka
Obrazloženje uz prijedlog je dao pročelnik Nenad Miletić, napominje da je prema dostavljenim
zahtjevima iskazana potreba investitora za prenamjenom dijela gospodarske zone iz poslovne
zone u proizvodnu zonu te zahtjevi da se parcele koja se nalaze izvan građevinskog područja
prenamjene u zonu stambene i mješovite namjene i zonu turističke namjene. Bez rasprave
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o izradi VI.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka.
Točka 4.
Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU „Zabok 1“
Prijedlog odluke je obrazložio pročelnik Nenad Miletić - plan donesen je među prvim
Urbanističkim planovima uređenja za gospodarsku zonu Grada Zaboka prema tada važećem
Zakonu budući se radilo o neuređenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu. Bila je
propisana obveza izrade UPU-a za neizgrađena građevinska područja naselja i neizgrađena
izdvojena građevinska područja izvan naselja. Budući je novim Zakonom o prostornom uređenju
određena obveza izrade urbanističkih planova samo za neuređeno dijelove građevinskog
područja, a u međuvremenu izgrađena komunalna infrastruktura (izgrađena je cesta sa
komunalnom infrastrukturom), izmjenama i dopunama PPUGZ- koje su u tijeku utvrđeno je da
time na tom području nema neuređenog građevinskog područja te nema potrebe primjene
navedenog plana, a izdavanje akata za gradnju izdavati će se temeljem odredbi važećeg PPUGZa. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 jednoglasno donosi Odluku o
provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU „Zabok 1“
Točka 5.
Prijedlog odluke o potrebi izgradnje novog groblja u Jakuševcu Zabočkom
Natalija Gretić obrazlaže da se predlaže donošenje odluke o potrebi izgradnje novog groblja kao
jedan od prvih koraka ka izgradnji groblja, koje će se nalaziti u naselju Jakuševec Zabočki. da bi
se groblje privelo namjeni, potrebno je pravovremeno pokrenuti postupak kako bi se izgradnja
mogla izvesti kroz više godina, u 2019. godini planira se ishoditi lokacijska dozvola za groblje,
kao preduvjet rješavanja imovinskopravnih odnosa – otkupa zemljišta. Nakon toga Bez rasprave
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o potrebi izgradnje
novog groblja, kako slijedi:
I. Utvrđuje se potreba izgradnje novog groblja u Gradu Zaboku, koje će biti smješteno u
naselju Jakuševec Zabočki.
II. Novo groblje bit će srednje groblje i opće (javno) groblje.
III. Novo groblje nosit će naziv Novo groblje.
IV. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
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Točka 6.
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge komunalni linijski prijevoz putnika
Obrazloženje uz točke 6. do 9. dao je pročelnik Nenad Miletić. Gradskom vijeću se predlaže da
donese odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalnih usluga koje
su dostavili isporučitelji komunalnih usluga. Zakonom o komunalnom gospodarstvu obvezuje se
isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost da u svrhu obavljanja te
djelatnosti donese opće uvjete isporuke komunalne usluge. Opće uvjete donosi isporučitelj
komunalne usluge uz prethodnu suglasnost Vijeća. Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti pružanja
odnosno korištenja komunalne usluge; međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika
komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o
davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalni
linijski prijevoz putnika:
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge,
trgovačkom društvu DIV 4 d.o.o., Poznanovec, R.J. Španca 1, na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge komunalni linijski prijevoz putnika.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke iz članka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin
sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 7.
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge obavljanje dimnjačarskih poslova
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o davanju
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih
poslova:
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge,
trgovačkom društvu LEUŠTEK j.d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30, na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke iz članka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin
sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 8.
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – zatvoreni dio
Gradsko viječe bez rasprave sa 10 glasova za donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu
Zaboku – zatvoreni dio:
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge,
trgovačkom društvu Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, Zivtov trg 3 na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – zatvoreni dio.
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Članak 2.
Opći uvjeti isporuke iz članka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin
sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 9.
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – otvoreni dio
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o davanju
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnoj tržnici na malo u gradu
Zaboku- otvoreni dio tržnice:
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge,
obrtu EL-NI, Veliko Trgovišće, Kralja Tomislava 10 na Opće uvjete isporuke usluga na javnoj
tržnici na malo u gradu Zaboku – otvoreni dio tržnice.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke iz članka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin
sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 10.
Prodaja nekretnine – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka
Prijedlog obrazložila je Natalija Gretić - ponudu za kupnju nekretnine poslala je tvrtka Odjeća
d.o.o. iz Zagreba, koja na predmetnoj nekretnini planira izgraditi građevinu za potrebe
proizvodnog pogona. Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda udovoljava svim uvjetima javnog
natječaja. Ponuđena kupoprodajna cijena iznosi 155,00 kn po 1m², odnosno ukupna kupoprodajna
cijena za predmetnu nekretninu (4514m²) iznosi 699.670,00 kuna.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku, kako
slijedi:
I. Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10, OIB: 39265120858 prodaje nekretninu oznake
kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica površine 4514m², upisana u zk.ul.br.
5465 k.o. Zabok.
II. Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodaje se tvrtki Odjeća d.o.o. iz Zagreba, Ilica 33
po tržišnoj kupoprodajnoj cijeni od 155,00 kuna po 1m², a koja cijena je postignuta na osnovi
javnog natječaja.
III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, za sklapanje kupoprodajnog
ugovora s kupcem iz točke II. ove Odluke, a kojim ugovorom će se utvrditi međusobna prava i
obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno natječajnoj dokumentaciji za prodaju nekretnine.
Točka 11.
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj 2019.
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno
sa 10 glasova za donosi Zaključak, kako slijedi:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2019. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 12.
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Vijećnička pitanja i prijedlozi
Rino Valec pita da li je moguće utjecati na HŽ da se rampe na željezničkim prijelazima ne
spuštaju tako rano jer se dizanje iste mora čekati po 10 minuta. Žarko Ivančić iznosi da je o
tome razgovarao sa šefom zabočkog kolodvora gosp. Tisanićem koji je obrazložio da na to nije
moguće utjecati budući se radi o tehnologiji koju za sad nije moguće mijenjati. Izlaskom vlaka iz
stanice u Bedekovčini rampa se automatski spušta radi skretnice u Oroslavju. Iz smjera
Bedekovčine je tako, a kad vlak izlazi iz Zaboka situacija je drugačija. Ivan Hanžek napominje
da se radi o staroj tehnologiji, koja na žalost funkcionira na taj način. Uređaj kod Zaboky- a je
nagazni pa funkcionira brže. Rino Valec pita da li je planu kod parka M. Prpića parkiralište za
bicikle, te predlaže da se označi i postavi tabla kako se na istom ne bi parkirali automobili.
Nenad Miletić iznosi da parkiralište za bicikle i motore još nije označeno i iscrtano ali će se
riješiti. Ivan Hanžek iznosi problem parkiranja kod LIDL-a na mjestu za kolica i invalide.
parkiraju se vozila što ukazuje na pomanjkanje prometne kulture sudionika u prometu. Dok nema
izvjesnosti kažnjavanja i sankcija problem se neće riješiti. Rino Valec predlaže da se razmisli o
uvođenju prometnog redara te navodi primjer rada prometnog redara u Krapinskim Toplicama.
Žarko Ivančić iznosi da je u tijeku analiza prometa u Zaboku radi izrade prometne studije, a
provodi se i anketiranje građana, pa će se rezultati prezentirati vijećnicima. Ivan Hanžek iznosi
da je mjerenjima utvrđen promet od 17.000 vozila dnevno na Industrijskoj cesti a na drugim
dionicama od 6.000 do 12.500 a to je veća frekvencija prometa od Zagreba. Izmjenom zakona se
očekuju poboljšanja u rješavanju prometnih problema. Nevenka Gregurić pita da li je od HŽ- a
dobiven odgovor na pitanje kad će krenuti rekonstrukcija željezničke stanice u Dubravi Zabočkoj
budući je ući u vlak i izaći iz istog nemoguća misij, pogotovo za starije osobe i djecu. Nenad
Miletić napominje da će se ponovo zatražiti odgovor od HŽ-a. Mario Videk iznos da je problem
parkiranja u Zaboku velik i da ga treba početi rješavati, parkira se po nogostupima, prijelazima,
uz prometnice a sad kad kreće rekonstrukcija željeznice i Industrijske ceste problem će biti još
veći. Žarko Ivančić predlaže da se sva parkirna mjesta stave u naplatu. Ivan Hanžek iznos da je
kod sportske dvorane 120 parkirališnih mjesta koja nitko ne koristi, a nisu u naplati. Bojana
Birač iznos da je najveći problem što se nepropisno parkiranje na kažnjava, navodi nepropisno
parkiranje kod Dječjeg vrtića. Josip Horvatin iznosi da je problem parkiranja doista velik,
predlaže da se od Plavinke d.o.o.zatraži informacija o naplati parkiranja za siječanj, da se o toj
temi otvori rasprava na sjednici Gradskog vijeća, te da se pozove i netko iz Policije. Izvjesnost
kažnjavanja je najbolja preventiva. Ne radi se dobro, a prozivat će se Gradsko vijeće. Žarko
Ivančić iznos da je najidealnije uvođenje rampi i plaćanje putem automata. Franjo Jadek prvo
moramo osigurati parking, pa tek onda kažnjavati, predlaže da se izgrade montažne garaže, pa će
parkirališnih mjesta biti dovoljno. Žarko Ivančić – iscrtati parkirališta i naplatiti parking.
Izgradnjom novog željezničkog kolodvora predviđena su nova parkirna mjesta s obje strane oko
270 parkirališnih mjesta. Ivan Hanžek predlaže da se kad budu prezentirani elementi prometne
studije organizira sastanak u manjem sastavu kako bi se raspravila sva pitanja.
Valentino Herceg poziva sve prisutne u subotu u Vatrogasni dom na fašnik koji organizira
Puhački orkestar DVD-a Špičkovina.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje
sjednicu u 18,35 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, pa se predlaže verifikacija
Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 26. veljače 2019. godine.
NAPOMENA:u privitku ovog Zapisnika dostavlja se PREGLED PRIHODA OD
NAPLATE PARKIRANJA za siječanj i veljaču 2019. a vezano uz zahtjev vijećnika Josipa
Horvatina.
Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić,oec.
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