Klasa: 021-05/17-01/18
Urbroj: 2197/01-02-17-5
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 12. rujna 2017. u gradskoj vijećnici,
s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Nevenka Gregurić i Ernest Oremuš, potpredsjednici,
te članovi: Krunoslav Kušan, Zoran Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Josip
Horvatin, Bojana Birač i Nataša Hlaban
Sjednici nisu prisutni: Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina Repovečki i
Valentino Herceg, svi opravdano.
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika
Valentina Đurek, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
javne potrebe, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, Natalija Gretić,
pročelnica Ureda Grada, Ivana Belinić, stručna suradnica u Upravnom odjelu za financije, Kruno
Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Maja Poljak, novinarka Zagorskog lista,
Manuela Franc, novinarka Zagorskog radija, Nenad Kralj, novinar Mreže TV.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda točkom 7. radi hitnosti postupanja, a glasi:
7. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije- pismo namjere za izgradnju
skate parka u Zaboku
Dosadašnja točka 7. Vijećnička pitanja i prijedlozi, postaje točkom 8.
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno, te predloženi dnevni red s usvojenom dopunom,
kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-13.7. 2017.,
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.,
3. Izvješća o polugodišnjem izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,
- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,
- Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2017.,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017.,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.
- Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.,
4. Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2017.,
5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. 7.- 31. kolovoza
2017.,
6. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga,
7. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije- pismo namjere za izgradnju
skate parka u Zaboku
8. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Prelazi se na rad po dnevnom redu
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 13.7.2017.
Na skraćeni zapisnik nije bio primjedbi pa je isti verificiran.
Točka 2.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.
Obrazloženje je dala Marija Sinković - Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su
prihodi i primici u iznosu od 40.199.667,00 Kn. U izvještajnom razdoblju, odnosno u
vremenskom periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, ostvareni su prihodi i primici u
iznosu od 19.733.513,74 Kn. U najznačajniju skupinu ostvarenih prihoda spadaju prihodi od
poreza i prireza na dohodak koji su u navedenom razdoblju ostvareni u iznosu od 7.661.689,89
Kn što predstavlja 54,15% u odnosu na cjelogodišnji Plan. Postotak raspodijele navedenog
poreza između Države, Županije i Grada Zaboka kao jedinice lokalne samouprave reguliran je
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i on trenutačno
iznosi 60%. Napomenula je da su svi podaci dani u obrazloženju, kojom dinamikom su se
ostvarivali pojedini prihodi, te obrazloženje uz rashode i njihovo evidentiranje. Napominje da
pojedini projekti ne mogu imati 50% ostvarenje jer iziskuju vrijeme nabave i realizaciju, pa je
višak rezultat pristiglih prihoda i knjiženih rashoda. Rebalansom u travnju je ostavljena rezerva u
iznosu od milion kuna za otplatu kredita.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za i jednim suzdržanim glasom
donosi Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Točka 3.
Izvješća o polugodišnjem izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,
- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,
- Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2017.,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017.,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.
- Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
Obrazloženje je dao Danijel Tuđa, te podsjetio vijećnike na odrađene investicije: dovršenje i
opremanje sportske dvorane, opremljen je ugostiteljski objekt u dvorani koji je počeo s radom od
4. rujna, uređeni su uredi Sportske zajednice, kupljen kontejner za smeće, stroj za čišćenje, škole
su počele koristiti prostor, uređena je prometnica K.Š. Gjalskog s obostranim nogostupom,
srušena je stara ograda i gospodarska građevina, uređeno raskrižje s lijevim i desnim skretačem,
uređeno parkiralište kod Dekora i Komunalnog, prometnica je uređena s led rasvjetom (prva na
području Zaboka), na groblju je završen pristupni plato, riješena rasvjeta i postavljene klupe, u
Proseniku Začretskom je dovršen i stavljen u funkciju društveni dom za potrebe MO i mještana,
zamijenjeno krovište i pokrov na domu u Pavlovcu Zabočkom, jedan dio krovišta je stavljen u
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funkciju, treba spomenuti izgradnju mjesne vodovodne mreže u Pavlovcu Zabočkom i Gubaševu
(Balaškov brijeg), revitaliziran je prostor zelene tržnice, postavljena tenda s rasvjetom i dr.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi slijedeći
Zaključak:
I.
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje sljedeća Izvješća:
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
Izvješće o izvršenju Programa gospodarenja komunalnim otpadom u Gradu Zaboku
za razdoblje od 01. siječnja od 30. lipnja 2017. godine,
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
II.
Izvješća iz članka I. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja.
Točka 4.
Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2017.
Razmotreno je Izvješće, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave jednoglasno s
11 glasova za donosi Zaključak, kako slijedi:
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj –
lipanj 2017.
Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. 7.- 31. kolovoza
2017.
Predsjednik Vijeća je naglasio da isplata nije bilo, te nakon toga, bez rasprave Gradsko vijeće
Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova donosi slijedeći Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 6.
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Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga,
kako slijedi:
I. Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača javnih usluga za područje grada Zaboka u
sastavu:
1. Krunoslav Kušan, Zabok, Lug Zabočki 31b, predsjednik,
2. Franjo Jadek, Zabok, Lug Zabočki 43/A, član,
3 Rino Valec, Zabok, Ulica Stjepana Radića 30/A, član.
II. Povjerenstvo za zaštitu potrošača javnih usluga djeluje kao savjetodavno tijelo
gradonačelnika i gradskog vijeća prilikom donošenja odluka kojima se uređuju prava i obveze
potrošača javnih usluga, a koje javne usluge su utvrđene Zakonom o zaštiti potrošača.
Povjerenstvo djeluje na sjednicama i daje prethodna mišljenja na odluke tijela iz stavka 1.
ove točke. Sjednica se može održati ako je prisutna većina članova, a odluke se donose većinom
glasova prisutnih članova Povjerenstva. O radu sa sjednice vodi se zapisnik.
III. Administratrativne poslove za Povjerenstvo obavlja nadležni upravni odjel Grada
Zaboka.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada
Zaboka.
Točka 7.
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije- pismo namjere za izgradnju skate
parka u Zaboku
Natalija Gretić je dala obrazloženje, iznosi da su Zavod za javno zdravstvo i Grad Zabok
tijekom ljeta vodili pregovore oko projekta skate parka, Grad Zabok je predložio da lokacija bude
kod Osnovne škole K. Š. Gjalski u Zaboku, obzirom da Grad na toj lokaciji ima zemljište u svom
vlasništvu, osim toga investicija na toj lokaciji je moguća prema važećoj gradskoj prostornoplanskoj dokumentaciji. Skate park bio bi betonski u razini tla, a ne na nosačima. što je
prihvatljivije. Zavod za javno zdravstvo financirao bi projektnu dokumentaciju i izgradnju samog
parka, s time da Grad pripremi tlo za gradnju i postavi javnu rasvjetu te preuzme daljnje
održavanje cijelog objekta. Vrijednost planirane investicije je cca 350.000,00 kuna. Parcela se
nalazi uz postojeće malo nogometno igralište uz školu. Sa Školom su obavljeni razgovori i ista
podržava predmetni projekt.
Nakon toga, bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi
Odluka kako slijedi:
I. Grad Zabok će osnovati pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Zaboka – kčbr.
23/5 (kčbr. 6260/5), neplodno, površine 1068 m², upisana u zk.ul.br. 3649 k.o. Zabok, i to u
korist Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, a radi izgradnje skate parka.
II. Pravo građenja osniva se na rok od 20 godina, bez obveze plaćanja naknade.
III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka za sklapanje ugovora o pravu građenja u
skladu s odredbama ove Odluke.
Točka 8.
Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Nataša Hlaban pohvaljuje investiranje Grada u projekte za mlade i zadovoljavanje njihovih
potreba - putem stipendija, sufinanciranja putnih troškova i dr. što se vidi iz izvještaja o izvršenju
i izvještaja Gradonačelnika, te predlaže da se u kod planiranja proračuna za slijedeću godinu,
uvrste i stipendije za učenike, vodeći računa o deficitarnim zanimanjima, socijalnim elementima i
dr. kriterijima. Gradonačelnik podržava prijedlog. Žarko Ivančić, predlaže da Danijel Tuđa
ukratko informira prisutne o investicijama u tijeku. Danijel Tuđa iznosi da je tijekom ljeta
rekonstruiran nogostup u ulici M. Gupca od Naselja Borovčaki do Obrtničkog doma, HEP i HAC
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su položili svoje cijevi - početkom školske godine su završeni radovi, u tijeku je izvođenje radova
na rekonstrukciji Prilaza I. Vrančića u Zaboku ukupne duljine 230 metara, vrijednost radova
iznosi 350.000 kn, proširit će se ulaz. U dogovoru s Regeneracijom uredit će se park do
Regeneracije, kasnije će taj dio uređivati škola. Početkom školske godine župan i direktor tvrtke
Jedinstvo potpisali su ugovor o izgradnji nove područne škole u Martinišću, škola će se graditi
prema modelu modularne gradnje te će biti veličine oko 770 metara kvadratnih - sastavljanje
objekata od tipski izrađenih sendvič toplinskih panela, jeftina, pouzdana i brza, dio prostora će se
koristi za dječji vrtić, uredit će se dječje igralište u blizini i izgraditi nogostup do škole.
Investicija je županijska, ali Grad Zabok učestvuje u tome. Grad Zabok i Hrvatske vode sklopili
su Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji izrade nadsvođenja potoka Prosenik u
Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, proveden je postupak javne
nabave, stavka u proračunu je osigurana, ali nije dovoljna pa isto treba riješiti rebalansom
proračuna. Tijekom radova na nogostupu kod Vatikana, izvođač radova je srušio zid radi
proširenja parkirališta, izvođač to nije izvršio po nalogu Grada. Gradonačelnik se nadovezuje
pojašnjenjem da se stanari Vatikana i Trgocentra nisu usuglasili oko uređenja parkirališta.
Trgocentar je dao izraditi projekt za proširenje parkirališta za 5 metara i uređenje staza, zelene
površine i postavu nekoliko sprava. Ukoliko se neće uspjeti dogovoriti Trgocentar će parkiralište
vratiti u prvobitno stanje, a grad će asfaltirati taj dio. Žarko Ivančić napominje da sve zgrade idu
u obnovu, a da će ova ostati u takvom stanju jer se stanari ne mogu dogovoriti. Danijel Tuđa na
području Grada Zaboka asfaltirane su nerazvrstane ceste: prometnica prema agroturizmu Zaboky
selo, cesta Vrančić u Naselju Tršinski u planu je parkiralište ispred Društvenog doma Grdenci, te
zacjevljenje kanala i proširenje ceste prema domu, u tijeku su radovi na grobnim okvirima i
završetak radova na potoku Sitnica. Mario Videk postavlja pitanje vezano uz rad zimske službe i
isplate odštetnih zahtjeva oštećenim strankama. Natalija Gretić obrazlaže - izvođač radova
(čišćenje snijega) ne preuzima odgovornost u slučaju nezgode, odgovornost za naknadu štete
snosi JLS, koja onda može utužiti izvođača radova. Grad Zabok ima policu osiguranja za takve
slučajeve, bila su tri slučaja. Grad do sad nije morao platiti naknade iz proračuna već iz police. U
spomenutom slučaju – smrt uslijed pada, radi se o naknadi štete zbog duševnih boli. Mario
Videk iznosi da bi izvođač radova trebao davati garanciju kvalitete i trebao imati policu
osiguranja. Natalija Gretić iznosi da JLS snosi odgovornost, po zakonu, a ne izvođač radova.
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u
18,40 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 12. rujna 2017. godine.

Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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