IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 17.7.2018. godine s početkom
u 20,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2109/21-02-18-1 od 13.7.2018.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Robert Kos, Bojana Kovačić,
Mirjana Zadravec, Ivan Ladić, Davor Miklin, Almir Škvorc, Mladen Doničar, Robert Veselko
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Gordana Knezić, Franjo Kovačić i
Boris Resman
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Jasenka Novak – zamjenica načelnika, Izak Vrtarić –
medij, Tibor Horvat – arhitekt, Ivan Vugrinčić – župnik u Gornjem Mihaljevcu
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec: Robert Kos.
Zapisnik vodila: Kristina Cvetković
Robert Kos: dame i gospodo, načelnik, zamjenica načelnika, sve Vas lijepo pozdravljam. Prije svega
predstavio bih nove djelatnike, nove mlade snage, a to su pročelnik JUO Karlo Miljančić i adinistrativnoračunovodstvena referentica Kristina Cvetković. Želim im sve najbolje u radu. Molim Karla da obavi
prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je prisutno 8 od 11 vijećnika.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijali u privitku),
2. Aktualni sat,
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja načelnika za razdoblje 01.07.2017.do 31.12.2017.
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja načelnika za razdoblje 01.01.2018.do 30.6.2018.
5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju
od 01.01.2017.do 31.12.2017.
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu.
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
na području Općine Gornji Mihaljevec
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2017. godinu
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2017.
godinu
10. Prijedlog izvršenja Razvojnih programa za 2017. godinu
11. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja
općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu.
12. Prijedlog odluke o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2017. godinu.
13. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 6/2018. godinu
15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 6/2018.
godini na području Općine Gornji Mihaljevec
16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 6/2018 godinu
17. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 6/2018.
godinu
18. Prijedlog izvršenja Razvojnih programa za 6/2018 godinu
19. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju
„Sportsko-rekreacijskog centra „Mladost“ u Gornjem Mihaljevcu“,
20. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju:
radovi izvedbe građevine javne i društvene namjene – rekonstrukcija i opremanje zgrade za
osnivanje dječjeg vrtića i programa predškolskog obrazovanja na kčbr 525/1 ko. Gornji
Mihaljevec
21. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora P1 – prostor bivše zgrade PZ Čakovec
22. Prijedlog dopune procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Gornji Mihaljevec
23. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini.
24. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za
2018. godinu
25. Informacije i izvješća
26. Ostala pitanja i prijedlozi.
a) Zamolba NK „JEDINSTVO“ Gornji Mihaljevec za nabavku nove kosilice
b) Zamolba NK „BRATSTVO“ Preseka za financiranje troškova legalizacije sportskog doma
NK „BRATSTVO“ Preseka u Badličanu
c) Zamolba OPG „ZDRAVKO ŠAFARIĆ“ za crpenje vode
d) Zamolba župe Sv. Katarine.
Ad.1
Robert Kos: Prva točka dnevnog reda je usvajanje Zapisnika sa 4. i 5.sjednice Općinskog
vijeća. Idemo prvo na usvajanje Zapisnika sa 4.sjednice OV. Tko je za? Svi za,
jednoglasno. Konstatiram da je Zapisnik sa 4.sjednice OV usvojen jednoglasno. Zatim
idemo na usvajanje Zapisnika sa 5.sjednice OV. Tko je za? Svi za, jednoglasno.
Konstatiram da je Zapisnik za 5.sjednice OV usvojen jednoglasno.
Ad.2
Robert Kos: Evo nakon usvajanja Zapisnika sa 4. i 5. Sjednice OV možemo krenuti s
Aktualnim satom. Prvo ćemo gospodinu župniku Ivanu Vugrinčiću dati riječ da objasni svoju
molbu i da dugo ne čeka sa svojim arhitektom gospodinom Tiborom Horvatom.
Ivan Vugrinčić: Zvao sam načelnika ako bi nam Općina pomogla s 20.000,00 kn jer smo
dobili 50.000,00 kn od Ministarstva kulture pa bi ove godine započeli izradu kompletne
arhitektonske dokumentacije. Znači Ministarstvo kulture je za ovu godinu odobrilo
50.000,00 kn pa ćemo izraditi dokumentaciju u obimu dozvoljenih mogućnosti, odnosno
jedan dio. U prijavi natječaja sam naveo da bi nam Općina mogla pomoći s 20.000,00 i evo
kako je i rečeno to ćete raspraviti na Sjednici vijeća. A sad molim arhitekta, gospodina
Horvata da malo obrazloži ideju, odnosno program.

Tibor Horvat: Evo gospodin Vugrinčić je više manje sve rekao još samo malo da
obrazložim. Znači za Gornji Mihaljevec smo dobili sredstva od Ministarstva kulture jer
postoje potrebe. Znači to uključuje; kako je gospodin Vugrinčić već spomenuo, izradu
kompletne arhitektonske dokumentacije te nadalje izradu konzervatorskog-restauratorskog
elaborata, geodetsko 3D lasersko snimanje, obrada 2D cad crteža te izrada projekta
prezentacije crkve. Znači sva konzervatorsko-restauracijska dokumentacija, tako je
dogovoreno s Ministarstvom. Bilo je predviđeno 220.000,00 kn, mi smo dobili 50.000,00 kn,
a neki nisu dobili ništa. Mi bi napravili dio od toga svega skupa, a dalje bi opet tražili iduću
godinu. Ja sam nosioc posla. Geodet je odradio svoje i sve snimio. Npr. u Pribislavcu je
Općina puno pomogla. To bude došlo kroz 3 godine sve skupa od Ministarstva, bitno je da
oni vide da se nešto radi i onda daju sredstva tako da budemo opet iduće godine tražili
150.000,00 kn.
Robert Kos: Zahvaljujem. Ima li tko možda pitanje? Prijedlog? Načelniče?
Goran Lovrec: Svi su sve rekli, problematika je poznata od početka. Mislim da nemamo
nešto previše za komentirati, ja sam za odobrenje.
Robert Kos: Dobro, idemo onda na glasanje. Tko je za? Svi za, jednoglasno. Konstatiram
da je jednoglasno donesena odluka da se prihvati sufinanciranje od 20.000,00 kn.
Nastavljamo dalje sa aktualnim satom. Načelniče imate možda nešto za dodati?
Goran Lovrec: Evo ova hrpa papira koja je pred vama, uglavnom 80% ih budemo prošli
kroz točke dnevnog reda. Ja bih aktualni sat prepustio pitanjima vijećnika da se razjasne
stvari koje nisu jasne. Samo bih se malo osvrnuo na onu nulu u novinama vezano za
transparentnost proračuna, na naslovnici. Svi znate da smo od 1.10.2017. na Općini
poslovali samo zamjenica načelnika Jasenka Novak i ja. Odrađivali smo poslove koji su bili
neophodni. Nadam se da je ta nula zadnja takva ocjena jer smo prijašnjih godina imali
dobre rezultate. Po pitanju fiskalne odgovornosti sad još 2018. bude s nekoliko odgovora
ne, ali 2019. ne bi trebala imati negativne ocjene.
Robert Kos: Zahvaljujem. Ima li tko kakvih pitanja? Ako nema, zaključujem aktualni sat.
Ad.3
Robert Kos: Prelazimo da 3. točku dnevnog reda, a to je usvajanje polugodišnjeg
Izvještaja načelnika za razdoblje od 01.07.2017.do 31.12.2017. Ima li kakvih pitanja?
Nema, konstatiram da je Izvještaj usvojen jednoglasno.
Ad.4
Robert Kos: Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, a to je usvajanje polugodišnjeg
Izvještaja načelnika za razdoblje od 01.01.2018. do 30.60.2018. Ima li pitanja? Nema,
konstatiram da je Izvještaj usvojen jednoglasno.
Ad.5
Robert Kos: Nadalje prelazimo na 5. točku dnevnog reda, a to je prijedlog godišnjeg
Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od
01.01.2017.do 31.12.2017. Ima li tko kakvih pitanja? Ako nema, predlažem usvajanje. Tko
je za? Konstatiram da je prijedlog usvojen jednoglasno.
Ad.6

Robert Kos: Prelazimo na 6.točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017.godinu. Ima li tko nešto da pitati? Možda da načelnik malo obrazloži prijedlog
Izvješća?
Goran Lovrec: Evo prijedlog Izvješća se odnosi na uređenje parkova i središta naselja i dio
na nerazvrstane ceste koje su se asfaltirale na proljeće 2017.
Robert Kos: Zahvaljujem. Tko je za prihvaćanje? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.7
Robert Kos: Idemo na 7.točku dnevnog reda, a to je prijedlog Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini na području Općine
Gornji Mihaljevec. Ima li tko pitanja? Ako nema konstatiram da je prijedlog usvojen
jednoglasno.
Ad.8
Robert Kos: Prelazimo dalje na 8.točku dnevnog reda, a to je prijedlog Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2017.godinu. Ima li pitanja?
Almir Škvorc: Kako je Izvješću pod stavkom 2.8.Tekuće donacije - ROZP uvršteno u
Javne potrebe iz oblasti sporta?
Goran Lovrec: Javila se greška u tabeli. Definitivno stavka 2.8. mora ići u grupu 4., koja se
odnosi na Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga.
Robert Kos: Dobro, sad kad smo to razjasnili možemo ići na usvajanje prijedloga Izvješća.
Tko je za? Konstatiram da su svi jednoglasno za.
Ad.9
Robert Kos: Prelazimo na 9.točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog Izvješća o
izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2017. Materijali su
dostavljeni danas, naknadno pa molim načelnika da malo obrazloži.
Goran Lovrec: Evo potkrala se greška pa smo danas popunjavali nove, ispravne iznose i
zato su vam danas dostavljeni ti materijali.
Robert Kos: Zahvaljujem. Ima li tko pitanja? Ako nema, predlažem usvajanje prijedloga
Izvješća. Tko je za? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.10
Robert Kos: Nadalje prelazimo na 10.točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog
izvršenja Razvojnih programa za 2017.godinu. Načelniče želite li malo pojasniti?
Goran Lovrec: Znači prijedlog izvršenja Razvojnih programa je jedan dokument koji
zaokružuje sve programe, odnosno jedan dio dokumentacije.
Robert Kos: Hvala. Ako nema pitanja možemo na glasanje. Tko je za? Konstatiram da svi
jednoglasno da.

Ad.11
Robert Kos: Dalje imamo prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenom popisu
imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2017.godinu. Ako nema
pitanja možemo na glasanje. Tko je za? Svi. Konstatiram da je prijedlog Odluke
jednoglasno usvojen.
Ad.12
Robert Kos: Dalje imamo prijedlog Odluke o usvajanju izvješća općinskog načelnika
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu. Možemo na glasanje. Tko je
za? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.13
Robert Kos: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog
polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju
od 01.01.2018.do 30.06.2018. Ima li pitanja? Pošto nema, predlažem usvajanje prijedloga
polugodišnjeg Izvještaja. Tko je za? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.14
Robert Kos: Dalje prelazimo na 14. točku dnevnog reda, a to je prijedlog Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 6/2018.
Ima li tko pitanja? Načelniče želite li malo obrazložiti?
Goran Lovrec: Evo u prvih 6 mjeseci 2018. utrošena su sredstva za gradnju objekta, a to
se odnosi na Park Mladosti, utrošeno je za plinski priključak, izradu neophodne
dokumentacije, održavanje i materijal te dopunu dokumentacije dok je išla prema Fondu.
Dio koji se tiče cesta se odnosi na pripremu za natječaj za modernizaciju ceste u Tupkovcu.
Robert Kos: Zahvaljujem. Ima li pitanja? Ako nema, predlažem glasanje. Tko je za?
Konstatiram da svi jednoglasno za.
Ad.15
Robert Kos: Prelazimo na 15.točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 6/2018.godine na
području Općine Gornji Mihaljevec. Ima li tko pitanja? Ako nema predlažem glasanje.
Tko je za? Konstatiram da su svi jednoglasno za.
Ad.16
Robert Kos: Prelazimo na 16.točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 6/2018. Načelniče?
Goran Lovrec: Evo kao što vidimo iznosi su utrošeni za stipendije, školarine i ostalo te je
prema DVD-ima sve poravnato s naše strane.
Robert Kos: Hvala. Ako nema pitanja predlažem glasanje. Tko je za? Svi. Konstatiram da
je prijedlog Izvješća usvojen jednoglasno.
Ad.17
Robert Kos: Dalje prelazimo na 17.točku dnevnog reda, a to je prijedlog Izvješća o
izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 6/2018.godinu. Ima li

kakvih pitanja? Ako nema predlažem usvajanje. Tko je za? Svi jednoglasno. Konstatiram
da je prijedlog Izvješća usvojen jednoglasno.
Ad.18
Robert Kos: Prelazimo na prijedlog izvršenja Razvojnih programa za 6/2018. Ima li
pitanja? Načelniče?
Goran Lovrec: Evo to je zbir 4 izvještaja upakiranih u 1, više papira koji nose isti podatak.
Robert Kos: Hvala. Predlažem usvajanje. Tko je za? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.19
Robert Kos: Dalje imamo Odluku od davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i
prijavu na natječaj za investiciju „Sportsko-rekreacijskog centra „Mladost“ u
Gornjem Mihaljevcu“. Molim načelnika da malo obrazloži.
Goran Lovrec: U prvom navratu nismo skupili dovoljan broj bodova, ostali smo ispod crte,a
s obzirom da je pridobivena građevinska dozvola moramo napraviti prijavu još jednom. Ne
smije se potkrasti niti jedna greška jer se na kraju gleda onaj koji je prije stigao na poštu i
koji ima sve ispravno.
Robert Kos: Kad bi trebao biti raspisan natječaj?
Goran Lovrec: 2.8.2018.
Robert Kos: Zahvaljujem. Ima li pitanja? Ako nema predlažem usvajanje Odluke. Tko je
za? Konstatiram da svi jednoglasno da.
Ad.20
Robert Kos: Idemo na 20.točku dnevnog reda, a to je Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju : „Radovi izvedbe građevine javne i
društvene namjene – rekonstrukcija i opremanje zgrade za osnivanje dječjeg vrtića i
programa predškolskog obrazovanja na kčbr 525/1 ko. Gornji Mihaljevec“. Načelniče?
Goran Lovrec: Raspisan bude natječaj za resor dječjih vrtića, postojeći vrtić ima premali
kapacitet pa bi kroz Fond mogli rekonstruirati vrtić koji bi imao 59 mjesta.
Robert Kos: Projektanti su sve pogledali?
Goran Lovrec: Trebamo još suglasnost od 2 institucije, sve je drugo spremno.
Ivan Ladić: 2 500.000,00 kn bude koštalo? Nebi bilo isplatljivije da se radi novi vrtić?
Goran Lovrec: Tako je. Kompletni kat je predviđen za jednu veću grupu, također će se ići
na opremanje kotlovnice i kuhinje. Isto je sufinancirano u iznosu 100%. Veće su šanse da
se odobri projekt ako je rekonstrukcija, nego da se radi novi. Primjer je vrtić u Murskom
Središću koji je izgrađen novi u iznosu 7 500.000,00 kn.
Robert Kos: Ima li još tko kakvih pitanja? Ako nema, predlažem usvajanje odluke. Tko je
za? Svi. Konstatiram da je Odluka usvojena jednoglasno.

Ad.21
Robert Kos: Stigli smo do točke 21.koja se odnosi na Odluku o davanju u zakup
poslovnog prostora P1 – prostor bivše zgrade PZ Čakovec. Načelniče ukratko?
Goran Lovrec: Nakon provedenog natječaja i saziva Povjerenstva za pripremu i provedbu
natječaja i postupka nabava roba, radova i usluga, stigla je jedna zamolba od gospođe
Marinke Majsan, „HEBA“ d.o.o.
Ivan Ladić: To je prvi dio, samo gdje je bila trgovina?
Goran Lovrec: Da, tamo gdje je bila trgovina.
Robert Kos: Kako ide samo uređenje?
Goran Lovrec: Troškove uređenja snosi najmoprimac, a ako se želi nešto uzeti van, au
vlasništvu je Općine za to treba tražiti Odobrenje.
Robert Kos: Na koliko godina je najam?
Goran Lovrec: Na 5 u početku.
Robert Kos: Ako nema više pitanja predlažem usvajanje Odluke. Tko je za? Svi.
Konstatiram da je Odluka donesena jednoglasno.
Ad.22
Robert Kos: Evo nas na točki 22.,a to je prijedlog Dopune procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Gornji Mihaljevec. Ima li pitanja? Ako nema, predlažem
usvajanje Prijedloga. Tko je za? Svi. Konstatiram da je Prijedlog donesen jednoglasno.
Ad.23
Robert Kos: Dalje imamo prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u
2017.godini. Ima pitanja? Ako nema, predlažem usvajanje Prijedloga. Tko je za? Svi.
Konstatiram da je Prijedlog donesen jednoglasno.
Ad.24
Robert Kos: Došli smo do točke 24.,a to je prijedlog Plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za 2018.godinu. Ima li pitanja? Ako nema,
predlažem usvajanje prijedloga. Tko je za? Svi. Konstatiram da je prijedlog donesen
jednoglasno.
Ad.25
Robert Kos: Pregled Izvješća od PU Međimurske, ispostava Štrigova.
Ad.26
Robert Kos: Imamo zamolbu NK „Jedinstvo“ za kupnju kosilice. Načelniče ukratko?

Goran Lovrec: Znači NK „Jedinstvo“ nam je uputilo zamolbu za pomoć pri nabavki nove
kosilice. Postojeća kosilica je stara 12 godina, počeli su kvarovi i treba zamijeniti stroj. Ta
kosilica je vlasništvo NK „Jedinstvo“, ali sve ostalo, održavanje i servisi su u okviru Općine.
Pomogli smo i Preseki, moramo i drugom klubu.
Ivan Ladić: Da li se može ići u nabavku takve kosilice da bi se održavao cijeli Park
Mladosti?
Goran Lovrec: Probali smo s projektom, ali nije prošlo na Ministarstvu graditeljstva. Da
razjasnimo održavanje Parka Mladosti. Znači samo igralište održava NK „Jedinstvo“ s
svojom kosilicom, a sve oko igrališta održava Općina. Komunalni radnici i radnici na javnim
radovima održavaju Park Mladosti.
Ivan Ladić: Možda bi bilo dobro za cijeli Park kupiti kosilicu, da je malo skuplja pa da se
održava sve skupa. A kako je s rajderom?
Goran Lovrec: S rajderom nema efekta po igralištu. Mogli bi donijeti odluku do kojeg
iznosa bi išli vezano za kupnju nove kosilice.
Robert Kos: Ako je NK „Bratstvo“ dobilo kosilicu, morali bi i NK „Jedinstvo“.
Goran Lovrec: Mislim da do 5000 eura možemo ići, da to ne bude utjecalo na proračun.
Davor Miklin: To bude ionak općinska kosilica.
Robert Kos: Ima li još kakvih pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu. Tko je za? Svi
jednoglasno da. Dalje imamo zamolbu za financiranje troškova legalizacije sportskog doma
NK „Bratstvo“ Preseka u Badličanu. Troškovi bi bili 5000,00 kn + PDV. Tko je za? Svi
jednoglasno da. Dalje imamo zamolbu gospodina Šafarića za crpenje vode. Načelniče
ukratko?
Goran Lovrec: To je bunar koji se ne koristi i koliko sam upućeni gospodin Šafarić tamo
ima nasad borovnica pa bi zato crpio vodu cisternom iz bunara, ali samo da napomenem
da bunar nije u vlasništvu Općine tj. nema papirologije.
Mirjana Zadravec: Ako je tako onda bi to morali dozvoliti susjedi, odnosno oni na čijem je
vlasništvu bunar.
Goran Lovrec: To je uz samu cestu.
Ivan Ladić: To je na nečijem privatnom posjedu.
Robert Kos: Znači Općina nije u ingerenciji odlučivati o tome jer to nije vlasništvo Općine.
Robert Veselko: Da, prvo moramo utvrditi stanje čije je to vlasništvo i onda donijeti odluku.
Robert Kos: Onda tako zaključujem ovu raspravu. Moramo utvrditi činjenično stanje i onda
budemo dalje odlučivali. Nadalje imamo zamolbu gospodina Danijela Veselka gdje se javlja
problem s izlijevanjem vode na njegovo imanje prilikom velikih oborina. Načelniče želite li
ukratko pojasniti?

Goran Lovrec: Znači prilikom velikih oborina dolazi do izlijevanja voda s glavne ceste te se
probija put koji ide na njegovo imanje. Evo kao što vidimo u materijalima tj. zapisniku
komunalnog redara Vida Marčeca.
Mladen Doničar: To nije njegov privatni put. On si je prošle godine sam napravio kanalice.
A taj jarak nije njegov. Sad bi on svoje spojio u taj jarak.
Goran Lovrec: Ako po broj 4 na skici koju vidimo nije njegova parcela, nego kako vi kažete
od gospodina Panića onda komunalni redar mora ići na teren i opet izvidjeti situaciju.
Ivan Ladić: Treba taj jarak malo počistiti.
Robert Kos: Znači ako se oni dogovore, odobravamo zamolbu.
Goran Lovrec: Isti slučaj kod Gregorinčić Martina gdje voda teče u podrum, nisu kupljeni
kanali, Kruno je obećao dovesti kanale i kad se to napravi onda mi dalje možemo rješavati.
Također imamo slučaj gospode Panić Melite gdje je grozno stanje dok je velika voda. Isto
se komunalni redar obratio ŽUC-u i oni vele da je Općina dužna riješiti oborinsku odvodnju.
Imamo još zamolbu od Matije Zadravca koji moli za sufinanciranje pojedinačnog juniorskog
prvenstva Hrvatske u šahu u Vinkovcima.
Po mome nemamo što previše raspravljati o tome. Naravno da budemo odobrili.
Robert Kos: Ima li još tko kakvih pitanja? Ako nema, zaključujem 6.sjednicu Općinskog
vijeća i mislim da smo bili relativno brzi.
Sjednica završila u 21.40h.
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