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PREDMET: NK MLADOST, podzakup društvenog doma 
 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije broj 9/13., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 26. sjednici, 
održanoj dana 12. lipnja 2019. donosi sljedeću  
 

ODLUKU 
 

I. 
  Sportski centar Zaseka Zabok Zaključkom Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 
007-02/16-01/04 URBROJ: 2197/01-02-16-1 te Ugovorom o dodjeli sportske građevine na 
upravljanje KLASA: 007-02/16-01/04 URBROJ: 2197/01-03/1-16-2 i I. aneksom Ugovora 
KLASA: 620-01/17-01/10 URBROJ: 2197/01-03/1-18-3 predan je na upravljanje i korištenje 
Nogometnom klubu „Mladost“ Zabok na određeno vrijeme do 31. ožujka 2028. godine. 
 

II. 
 Ugovorom iz članka I. ove Odluke određeno je da Nogometni klub „Mladost“ može 
dati nekretninu Sportskog centra Zaseka u dugotrajniji zakup samo uz suglasnost Grada. 
 

III. 
 Nogometni klub „Mladost“ Zabok proveo je javni natječaj za davanje u zakup 
Društvenog doma koji se nalazi unutar Sportskog centra Zaseka radi provođenja projekata i 
aktivnosti od društvenog interesa na određeno vrijeme od 21 mjesec. Na predmetni javni 
natječaj pristigla je jedna prijava. Prijavu je poslala Županijska podružnica Udruge hrvatskih 
dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije iz Zaboka, Kumrovečka 6 te je 
ista udovoljavala uvjetima natječaja.  
 

IV. 
Ovom Odlukom odobrava se Nogometnom klubu „Mladost“ Zabok sklapanje ugovora 

o zakupu Društvenog doma Sportskog centra Zaseka na određeno vrijeme od 21 mjesec sa ŽP 
UHDDR KZŽ za potrebe provođenja projekta Mreža podrške hrvatskim braniteljima i 
stradalnicima Domovinskog rata, a koji projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog 
fonda. Zakupnina za zakup Društvenog doma iznosi 4.500,00 kn mjesečno uz obavezu 
zakupnika na podmirivanje stvarno nastalih režijskih troškova. 

Nogometni klub „Mladost“ dužan je kao upravitelj predmetne nekretnine osigurati 
korištenje predmetnog Društvenog doma na način da se uz zakup nesmetano obavljaju i 
sportske i društvene funkcije doma – provođenje izbora, referenduma, sastanci mjesnog 
odbora, odnosno za ostale društvene potrebe organizacija civilnog društva i građana. 



 

V. 
Sredstva zakupnine NK Mladost smije koristiti samo za ostvarivanje ciljeva i 

obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne 
novine broj 74/14. i 70/17.). 
 

VI. 
Obvezuje se Nogometni klub „Mladost“ Gradu Zaboku dostavljati godišnje 

financijsko izvješće o utrošku uprihođenih sredstava po osnovi sklopljenog ugovora o zakupu 
s ŽP UHDDR KZŽ. 

 
VII. 

 Nogometni klub „Mladost“ Zabok dužan je dostaviti primjerak sklopljenog ugovora 
Gradu Zaboku odmah po sklapanju istog. 
 
              
 
          PREDSJEDNIK 
                                                                                                           Gradskog vijeća 

Žarko Ivančić, oec. 
 

 
DOSTAVITI: 
1. Nogometni klub Mladost Zabok,  
    Lug Zabočki 36a, Zabok, 
2. Upravni odjel za financije, ovdje, 
3. Za prilog zapisniku, 
4. Za zbirku akata, 
5. Pismohrana. 

 


