Klasa: 021-05/17-01/22
Urbroj: 2197/01-02-17-4
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 29. studenog 2017. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Nevenka Gregurić i Ernest Oremuš, potpredsjednici,
te članovi:, Zoran Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Bojana Birač, Nataša Hlaban
Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina Repovečki,Valentino Herceg, Krunoslav Kušan i
Josip Horvatin.
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, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Maja
Šimunić, novinarka Zagorskog lista, Manuela Franc, novinarka Zagorskog radija, novinarka TV
Zapad Ana Mrkonjić i snimatelj Zoran Cvetko
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno, te predloženi dnevni red s usvojenom dopunom,
kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-30.10.2017.,
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaboka,
3. Prijedlog odluke o upravljanju Sportskom dvoranom Zabok,
4. Sportski centar ZASEKA, urbanističko i krajobrazno uređenje kompleksa:
1) Prijedlog odluke o projektu urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog
centra Zaseka u Lugu Zabočkom,
2) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta za proširenje kompleksa,
5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. 10. 2017.,
6. Prijedlog odluke o godišnjoj pomoći umirovljenicima s područja Grada Zaboka povodom Božića i
Nove 2018. godine,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 30.10.
2017.
Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 30.10 2017.
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaboka
Marija Sinković je obrazložila Prijedlog odluke. Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada
Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o izmjenama Odluke o porezima Grada
Zaboka.
Točka 3.
Prijedlog odluke o upravljanju Sportskom dvoranom Zabok
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz Prijedlog odluke, iznosi da su prvo zaposleni voditelj
dvorane i dvije čistačice, a potom i domar, na određeno vrijeme. Doneseni su Pravilnik o
korištenju dvorane, Cjenik dvorane i Odluka o kriterijima i uvjetima korištenja dvorane bez
naknade. Pripremljeni su ugovori o korištenju koji će se sklapati s korisnicima dvorane, bilo
stalnim, bilo povremenim, s Krapinsko-zagorskom županijom te Školom za umjetnost, dizajn,
grafiku i odjeću i Gimnazijom Antuna Gustava Matoša potpisan je ugovor o korištenju dvorane

za školsku godinu 2017/2018., kojim su uređeni uvjeti korištenja i financiranje. Time je osiguran
dio prihoda za održavanje dvorane. Predstavnici Sportske zajednice i Grada Zaboka redovito
održavaju sastanke Savjeta dvorane, na kojem se razmatraju pitanja vezana uz upravljanje
dvoranom, a trenutno traje postupak nabave zaštite poda u dvorani. U šest mjeseci je na
održavanje dvorane utrošeno 450 tisuća kuna, no procjena je da bi se godišnje trošilo oko milijun
kuna, budući će zimi biti povećani troškovi zbog grijanja.
Nakon obrazloženja Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeću Odluku:
I. Grad Zabok povjerava Sportskoj zajednici grada Zaboka trajno upravljanje Sportskom
dvoranom Zabok.
Sportska dvorana Zabok namijenjena je trajnom korištenju u izvođenju programa javnih
potreba u sportu te nastavi tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola u Zaboku:
Gimnazije A. G. Matoš i Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Osim što je namijenjena
sportskim djelatnostima, programima javnih potreba u sportu i školskoj nastavi tjelesne i
zdravstvene kulture, Sportska dvorana Zabok namijenjena je i održavanju drugih sportskih te
kulturnih, zabavnih i gospodarskih događanja.
II. Grad Zabok će sukladno odredbama Zakona o sportu i svojim proračunskim
mogućnostima osiguravati određena financijska sredstva za troškove upravljanja, održavanja i
korištenja dvorane.
III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka potpisati ugovor o upravljanju Sportskom
dvoranom Zabok od 1. siječnja 2018. godine, kojim će se urediti međusobna prava i obveze
vezana uz upravljanje dvoranom.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada
Zaboka.
Točka 4.
Sportski centar ZASEKA, urbanističko i krajobrazno uređenje kompleksa:
1) Prijedlog odluke o projektu urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa
Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom
2) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta za proširenje kompleksa
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedloge, napominje da je u Zaseku uloženo milijun
kuna čime je izvršena energetska obnova, no atletska staza i područje oko nje je zapušteno, pa te
prostore Grad Zabok namjerava urediti u sportsko – rekreativno- zabavni park. Na karti je
pokazala koji dio zemljišta nije u vlasništvu Grada a koji nedostaje da bi se moglo krenuti u
realizaciju te ideje, te je s vlasnikom dogovorena kupoprodaja. Jedini ograničavajući faktor je
magistralni plinovod i onemogućava izgradnju 15 m lijevo i desno, ali se mogu planirati
parkiralište, pješačke staze i sl. U proračunu za 2018. planiraju se sredstva za izradu projektne
dokumentacije za potpuno uređenje kompleksa Zaseka.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova donosi sljedeće odluke:
1) Odluku o projektu urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog centra
Zaseka u Lugu Zabočkom, kako slijedi:
I. Grad Zabok kreće u projekt urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa
Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom, čija će površina obuhvaćati oko 80.000 m². Kroz
projekt uredit će se postojeće i izgraditi nove sportske, rekreativne, zabavne i parkovne površine.
II. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života građana stvaranjem atraktivnog prostora
dostupnog građanima tijekom cijele godine, na kojem će se odvijati sportska, rekreativna i
zabavna događanja.
III. U proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu planirat će se sredstva za projektnu
dokumentaciju – idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt.
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2) Odluku o kupnji zemljišta za proširenje kompleksa, kako slijedi:
I. U sklopu projekta proširenja i uređenja Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom
Grad Zabok kupit će nekretnine - zemljišta kako slijedi:
- kčbr. 3016, oranica, površine 442 m², upisana u zk.ul.br. 2457 k.o. Zabok i kčbr. 3017,
oranica, površine 1838 m², upisana u zk.ul.br. 1506 k.o. Zabok (obje odgovaraju kčbr. 7130 k.o.
Zabok), ukupna kupoprodajna cijena 111.150,00 kuna,
- kčbr. 3018, oranica, površine 421 m², upisana u zk.ul.br. 2980 k.o. Zabok i kčbr. 3019,
oranica, površine 2104 m², upisana u zk.ul.br. 744 k.o. Zabok (obje odgovaraju kčbr. 7131 k.o.
Zabok), ukupna kupoprodajna cijena 147.747,78 kuna
- kčbr. 3020, oranica, površine 1147 m², upisana u zk.ul.br. 2208 k.o. Zabok (odgovara
kčbr. 7132 k.o. Zabok), kupoprodajna cijena 55.916,25 kuna i
- kčbr. 3021, oranica, površine 1910 m², upisana u zk.ul.br. 5948 k.o. Zabok (odgovara
kčbr. 7133 k.o. Zabok), kupoprodajna cijena 93.112,50 kuna.
II. Nekretnine će biti otkupljene prema Nalazu i mišljenju građevinskog vještaka, u
iznosima iz točke I. ove Odluke.
III. Kupoprodajna cijena isplatit će se iz Proračuna Grada Zaboka, Program 1018 Razvoj
sporta i rekreacije Kapitalni projekt: K101802, SPORTSKI CENTAR ZASEKA 41119 ostala
zemljišta.
IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na sklapanje kupoprodajnih ugovora s
vlasnicima nekretnina.
Točka 5.
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. do 31. 10. 2017.
Žarko Ivančić napominje da nije bilo isplata, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno 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. listopada 2017. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 6.
Prijedlog odluke o godišnjoj pomoći umirovljenicima s područja Grada Zaboka povodom Božića i
Nove 2018. godine

Obrazloženje uz prijedlog je dao Danijel Tuđa, istaknuo je kako će i ove godine umirovljenici s
područja Zaboka dobiti novčanu pomoć, svojevrsnu božićnicu, za božićne i novogodišnje
blagdane. Umirovljenici čija mirovina iznosi do 1000 kuna dobit će bon u iznosu od 300 kuna
dok će oni čija mirovina iznosi od 1001 kunu do 2000 kuna dobiti bon u iznosu od 200 kuna.
Bonovi se mogu iskoristiti u Trgocentrovim dućanima za nabavu namirnica, bon ne može trošiti
na cigarete i alkoholna pića.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 15 glasova za donosi sljedeću
Odluku:
1. Povodom Božića i Nove 2018. godine umirovljenicima s prebivalištem na području
Grada Zaboka, čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna odobrava se isplata novčane
pomoći, kako slijedi:
- po 300,00 kuna za 30 umirovljenika čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna,
- po 200,00 kuna za 850 umirovljenika čija mirovina iznosi od 1.001,00 do 2.000,00 kuna.
2. Gradska organizacija umirovljenika Zabok će uz obavijest korisnicima, temeljem ovog
Zaključka, organizirati uručivanje novčane pomoći u obliku bona za kupnju namirnica po izboru,
u prodavaonicama «Trgocentra» Zabok.
3. Sredstva za provedbu točke 1., 2. i 3. ovog Zaključka u ukupnom iznosu od 179.000,00
kuna osigurana su u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu kako slijedi:
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- 179.000,00 kuna za novčanu pomoć umirovljenicima, na stavci jednokratne novčane
pomoći.
4. Stvarno realiziran iznos prema točkama 1. i 2. ovog Zaključka bit će uplaćen na račun
„Trgocentra” Zabok po ispostavi dokumentiranog računa.
5. Gradska organizacija umirovljenika zadužuje se za provedbu odredaba ove Odluke
sukladno zakonskoj regulativi, dostavu izvješća o provedenom, te dostavu neutrošenih bonova na
adresu Grada Zaboka, do 31. prosinca 2017. godine.
Točka 7.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Zoran Bunčec – pita u kojoj su fazi radovi u Gubaševu, zatvaranje potoka, škola, Dom u
Proseniku. Danijel Tuđa iznosi da je investitor izgradnje škole KZŽ, radovi su poodmakli,
napravljen je iskop, potporni zidovi, riješen zamjenski kameni materijal. U proračunu za 2018.
planiraju se sredstva za izgradnju prometnice prema područnoj školi i nogostup. Što se tiče
nadsvođenja potoka Prosenik izvođač radova je 27. 11. uveden u posao, postavljena su 4
betonska profila a poteškoće stvaraju vremenske prilike. Građani pitaju zašto smo sad krenuli u
investiciju – zato jer u investiciji sudjeluju i Hrvatske vode koje su u ovoj godini osigurali
700.000,00 kuna za ovu investiciju i treba ih utrošiti u ovoj godini. Ove godine će se nadsvoditi
potok, a sljedeće proširiti prometnica i izgraditi nogostup. Vezano uz dom u Proseniku, za objekt
je dobivena građevinska dozvola i projekt je prijavljen na natječaj za osiguranje sredstava iz
Fondovima EU, izvođač je pozvan na sastanak na kojem je ukazao na probleme i odustao od
izvođenja radova. Grad neće projekt mijenjati, tako da je pred raskidom ugovora s izvođačem i
raspisivanjem novog natječaja u sljedećoj godini. Ivan Hanžek – napominje da je izvođač radova
priznao da nije detaljno pregledao troškovnik i odustao od izgradnje, te je Ugovor za izvođenje
rekonstrukcije i energetske obnove javne građevine: Društveni dom Prosenik Gubaševski – I.
faza raskinutim. Nadalje napominje da je vijećnicima podijeljen nacrt Proračuna Grada Zaboka
za 2019., te projekcije za 2019. i 2020. kako bi isti razmotrili do dostave Prijedloga Proračuna
Grada Zaboka za 2018. Kod pojedinih planova koji su kandidirani za sredstva iz Eu fondova –
trebalo je planirati i poziciju u proračunu, a ukoliko će se projekti odobriti potreban iznos koji
mora osigurati Zabok rješavat će se rebalansom proračuna.
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u
18,30 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 29. studenog 2017. godine.

Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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