Klasa: 021-05/18-01/009
Urbroj: 2197/01-03/3-18-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 2. svibnja 2018. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš potpredsjednik, Nevenka Gregurić
potpredsjednica te članovi: Zoran Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Nataša
Hlaban, Valentino Herceg, Krunoslav Kušan, Josip Horvatin, Bojana Birač, Martina Rubil
Skitanić, Zoran Bunčec i Martina Repovečki.
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 Upravnog odjela za
financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Rajko Turk, direktor Komunalno-Zabok d.o.o.,
Dražen Sinković, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, Sandra Mičin, direktorica
Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o., Maja Šimunić, novinarka Zagorskog lista, Senka
Susović, novinarka Radio Stubice.
Zapisnik je vodio Kruno Čačko.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 15 glasova „za“, kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 5. 4. 2018.,
2. Zagorski vodovod d.o.o., Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“- donošenje odluke o potpisivanju
ugovora o partnerstvu,
3. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2017.,
4. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2017.,
5. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2017.,
6. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. ožujka 2018.
7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 5. 4. 2018.
Primjedbi nije bilo pa se zapisnik verificira.
Točka 2.
Zagorski vodovod d.o.o., Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda
sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“- donošenje odluke o potpisivanju
ugovora o partnerstvu
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz Prijedlog odluke. Gradonačelnik ističe da navedeno ne
pretpostavlja nikakva dodatna sredstva s naše strane. Rasprave nije bilo te nakon toga Gradsko
vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova „za“ donosi Odluku o potpisivanju ugovora o
partnerstvu.
Točka 3.
Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2017.
Direktorica Sandra Mičin je dala kraće obrazloženje u kojem je naznačila osnovne informacije o
tvrtci, aktivnostima u 2017. godini kao i ostvarenim suradnjama. Rasprave nije bilo te nakon toga
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova „za“ donosi Zaključak:

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu i financijska izvješća za
2017. godinu društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:
- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 537.142 Kn
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 467.857 Kn
- dobit prije oporezivanja u iznosu od 69.285 Kn
- porez na dobit u iznosu od 9.569 Kn
- dobit poslovne godine u iznosu od 59.716 Kn
II. Skupština društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. razmotrila je i prihvatila
izvješće o radu za 2017. godinu, te je utvrdila financijska izvješća za 2017. godinu na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 18. travnja 2018. godine. Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o uporabi
dobiti za 2017. godinu, sukladno kojoj će se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana
dobit.
III. Izvješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2017. godinu, bilješke uz
financijska izvješća te Odluke Skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov
sastavni dio.
Točka 4.
Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2017.
Direktor Rajko Turk je dao kraće obrazloženje uz koje je istaknuo nekoliko stvari u pogledu
budućih planova tvrtke – priprema se izjava koja će ići svim korisnicima usluga odvoza i
zbrinjavanja otpada te edukacije na tu temu, u tijeku su izračuni o količini posuda koje treba
nabaviti preko FZOEU, Komunalno-Zabok je već pokrenulo nabavu dijela kanti za sakupljanje
miješanog otpada te biootpada. Prikazana je jedna vrsta sigurnosne brave za spremnike za otpad
pogodna za instalaciju kod spreminka koje koriste višestambene zgrade. Rasprave nije bilo te
nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova „za“ donosi Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o poslovanju, te financijske
izvještaje društva «Komunalno-Zabok» d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3 za 2017. godinu, a u
kojima su iskazani:
- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 5.448.911,45 Kn,
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 5.607.289,20 Kn,
- gubitak prije oporezivanja 158.377,75 Kn.
II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština društva
na svojoj 2. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2018. godine. Ujedno je Skupština društva donijela
Odluku o pokriću gubitka za poslovnu 2017. godinu sukladno kojoj će se isti u cijelosti pokriti iz
zadržane dobiti.
III. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju društva, Odluke Skupštine društva te bilješke
uz financijska izvješća za 2017. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni
dio.
Točka 5.
Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2017.
Predsjednik Dražen Sinković je dao kraće obrazloženje. Navodi da se VZGZ financira u
potpunosti iz gradskog proračuna. U tijeku je nabava vozila (u suradnji s Gradom) za potrebe
DVD Špičkovina (povodom 80. obljetnice DVD Špičkovina), a prošle godine je nabavljeno
vozilo za DVD Zabok. Žarko Ivančić ističe da je Grad detaljno upoznat sa radom VZGZ te
pohvaljuje isti, kao i rad svih njezinih članica. Daljnje rasprave nije bilo te nakon toga Gradsko
vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova „za“ donosi Zaključak:
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I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice
grada Zaboka za 2017. godinu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine u kojem su iskazani:
- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 423.618,44 Kn
- ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 466.529,89 Kn
- manjak prihoda u 2017. godini u iznosu od 42.911,45 Kn
- višak prihoda preneseni iz 2016. godine u iznosu od 73.247,02 Kn
II. Izvješće o radu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za 2017. godinu daju se
uprilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio
Točka 6.
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. ožujka 2018.
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova „za“ donosi Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2018. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 7.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Martina Rubil Skitanić postavlja pitanje o statusu amandmana (igralište u gornjem Grabrovcu,
povećanje naknade za novorođene, pravilnik za stipendiranje). Gradonačelnik odgovara da su u
prvom dijelu godine vremenske prilike onemogućile investicije, a sada su iste u tijeku, dječje
igralište u Dubravi je spremno za postavu sprava, na postojećim igralištima pregledavaju se
dotrajale sprave radi zamjene te proširiti i povećati broj sprava. Pravilnik je u pripremi i biti će
gotov kroz petnaestak dana. Natalija Gretić izjavljuje da je Odluka za novorođene spremna te da
ista ide na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. S Ministarstvom uprave potpisan je
sporazum po kojem je Grad dobio uvid u državne matice kako bi se smanjila potrebna
dokumentacija za podnošenje zahtjeva. Martina Rubil Skitanić postavlja pitanje vezano uz
problem Damira Pravice. Navodi da je isti slao dopise na Grad, ali da nije dobivao odgovore.
Gradonačelnik ističe da je riječ o kompleksnom pitanju. S vlasnikom zemljišta s kojim
problema ima Damir Pravica i Grad ima problema. Grad ima ograničene instrumente na
raspolaganju za rješavanje navedenih problema. Danijel Tuđa ističe da se Grad očitovao Damiru
Pravici. Na lice mjesta je izašao glavni veterinarski inspektor – gđa. Željka Kodrnja. Prema
izvršenoj inspekciji nema prekršaja, a životinje su čipirane. Poslan je upit i građevinskoj
inspekciji koja je provjerom utvrdila da su objekti legalizirani. Obzirom na izneseno, problem
izlazi izvan formalnih okvira Grada. Zoran Bunčec – pohvaljuje suradnju Mjesnog odbora VII s
Gradom u pitanju asfaltiranja nerazvrstane ceste prema školi i dječjem igralištu u Martinišću.
Žarko Ivančić – do 18.5. se mora održati još jedna sjednica radi priznanja. Zahvaljuje
kolegicama Martini Repovečki i Nataši Hlaban koje su uz njega, Gradonačelnika i zamjenicu,
jedine došle na obuku vijećnika.
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u
18,35 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 02. svibnja 2018. godine.
Zapisničar
Kruno Čačko,dipl. iur.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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