ZAPISNIK
s 37. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 5.3.2013. godine
u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Dejan Horvat, Đurđa Horvat, Vladimir Horvat, Đurđica Jančec, Mladen Kodba, Vesna
Krčmar, Matija Novak, Ivan Oršoš, Jadranka Sermek, Josip Šegović, Valentin Šipuš
IZOČNI VIJEĆNICI:
Zlatko Dominić, Vlado Jančec
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Denis Hajdarović, predsjednik Savjeta mladih
Željko Agejev, suradnik u izradi «Našeg listeka»
Siniša Obadić, predstavnik javnih medija
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne te daje riječ načelniku Vladimiru
Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i započinje izvješće s provedenom javnom
nabavom za investiciju izgradnje nadstrešnice i uređenja vanjskog prostora mrtvačnice Palovec.
Pristigle su 4 ponude, najpovoljnija je bila ponuda Zidarstva Žulić iz Palovca u iznosu od 295.877 kuna,
svi traženi uvjeti natječaja su zadovoljeni te je jučer s izvođačem potpisan ugovor.
Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za lovačku remizu,
no nije pristigla niti jedna ponuda te će se postupak javne nabave ponoviti.
Troškovi posljednjeg broja „Našeg listeka“, što je bilo postavljeno pitanje na prethodnoj sjednici, iznosili
su 15.557 kuna nakon što su prebijene stavke prihoda od reklama i troškova tiskanja i naknada
novinarima.
U materijalima za sjednicu priložen je račun za programski paket „Pisarnica“ u iznosu od 4.000 kuna s
PDV-om. Taj programski paket nabavljen je kako bi se mogle kvalitetno provoditi zakonske odredbe
vezane na poslove pisarnice.
Projekti kandidirani prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU: Prometno i hortikulturno
uređenje prostora između župne crkve i Doma DVD Mala Subotica, Uređenje Društvenog centra
Štefanec te Adaptacija zajedničkih prostorija VMO Držimurec-Strelec i tamošnjih udruga, u ovoj fazi
ocjenjivanja zadovoljili su sve kriterije i ušli u izbor za financiranje. Obzirom na predstojeći rebalans
državnog proračuna ne zna se koliko će predviđenih sredstava za ove projekte biti srezano. Nama je
prioritetni projekt „Prometno i hortikulturno uređenje prostora između župne crkve i Doma DVD Mala
Subotica“ koji je ujedno najveći i najzahtjevniji.
Obavljen je razgovor s direktorom Međimurske energetske agencije MENEA-e, gosp.Klobučarićem,
vezano uz projekt uštede i obnove vanjske rasvjete. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost pred raspisivanjem je natječaja za sufinanciranje projekata obnove javne rasvjete i
zatražena je stručna pomoć kako bi natječajna dokumentacija bila kvalitetno pripremljena. Ovim
projektom išlo bi se u ugradnju najnovije tehnologije tzv.led rasvjete.
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Danas je u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA-i obavljen razgovor vezan uz kandidiranje
2 projekta za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije: Društveno-sportski centar u Piškorovcu i
Dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica. Za ovu vrstu projekata za Međimursku županiju predviđeno je
svega 619.000 kuna, a projekte može aplicirati 14 općina tako da je manje vjerojatno da će oba projekta
biti odobrena ali nadamo se da barem jedan hoće. Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti do
22.ožujka.
Obzirom na puno snježnih padalina ove zime za razgrtanje snijega biti će potrebno izdvojiti preko
100.000 kuna. Pokušalo se maksimalno uštedjeti odnosno ne ići u razgrtanje snijega kad god se moglo
ali ujedno nije se dopustilo da neka područja Općine budu neprohodna.
Čim vremenske prilike dozvole nastaviti će se izvedba kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici.
Za projekt izvedbe kanalizacije u naselju Držimurec-Strelec provedena je javna nabava te je izabran
izvođač. Čeka se Odluka o financiranju od strane Hrvatskih voda.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara AKTUALNI SAT:
Vijećnica Đurđa Horvat ima jedno pitanje i jedan apel. Pita može li se nešto poduzeti po pitanju
pasa lutalica koji se slobodno kreću po naseljima, a nerijetko završe i u okrugu škole. Tako se
nedavno u okrugu škole dogodio slučaj ugriza pasa lutalice na djevojčici učenici 2.razreda naše
škole koji je uznemirio cijelu školu. Pas je nakon ugriza nestao, a bilo ga je potrebno promatrati
10 dana jer se nije znalo je li cijepljen kako djevojčica ne bi trebala primiti jake injekcije. Srećom
ovaj slučaj je dobro završio, pas je pronađen i zbrinut od strane mjerodavnih ustanova no djeca,
njihovi roditelji i djelatnici škole jako strahuju zbog mogućeg ponovnog slučaja ugriza pasa
lutalica. Vijećnica Đurđa Horvat kao ravnateljica Osnovne škole T.Goričanca Mala Subotica
ovim putem apelira na sve koji uvide neki problem vezan uz našu školu da se za rješavanje
istog obrate u školu gdje će dobiti odgovore od stručnih osoba koje su upućene u problematiku,
a ne da traže odgovore u Općini ili negdje drugdje. Načelnik Vladimir Domjanić na postavljeno
pitanje o psima lutalicama odgovara da je Općina u ovom zimskom periodu zbrinula 6 pasa
lutalica. Stalno se prati situacija s primijećenim psima lutalicama na području Općine, pogotovo
onih koji bi mogli biti opasni i kontaktira se s građanima koji su ih primijetili. Pretpostavlja se da
su to psi dopremljeni od vlasnika koji nisu iz našeg područja, vjerojatno ih više ne žele držati i
odvedu ih na tuđi teren. Nažalost, sve općine imaju taj problem i svim općinama je iznos od 825
kuna previsok za zbrinjavanje jednog psa lutalice. Prije par godina kod župana Ivana Perhoča
održan je sastanak s veterinarskom inspekcijom ali ništa se nije poduzelo. Za vlasnike pasa s
područja naše općine vrijedi Odluka o komunalnom redu koja nalaže obvezu vođenja pasa po
javni površinama na povodcu, zatvaranja dvorišta zaštitnom ogradom i sl. Što se tiče
spomenutog apela ravnateljice Škole, načelnik Vladimir Domjanić ističe da je na pritužbu
roditelja učenika višeg razreda naše škole, na rad iz matematike, reagirao tako što je prenio
pritužbu ravnateljici Đurđi Horvat, a ne zna razlog zašto je osoba koja se žalila svoju pritužbu
radije iznijela njemu, a ne direktno ravnateljici što bi i njemu bilo logičnije.
• Vijećnica Jadranka Sermek apelira da se što prije realizira obećano micanje sporne ograde u
Ulici J.Slavenskog u Svetom Križu te da se izvrši izmjera Poljske ulice i Ulice J.Slavenskog
kako bi mještani mogli nesmetano održavati zelene površine. Također traži da se uputi dopis
ŽUC-u za saniranje njihove ceste koja prolazi naseljem Sveti Križ jer su bankine potpuno
uništene. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je očekivao da će se micanje navedene ograde
ipak riješiti na miran način ali ako tako ne ide onda će se na proljeće riješiti na silu, uz policiju.
Traženi dopis biti će upućen ŽUC-u.

•
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Vijećnik Ivan Oršuš pita kada će se moći slobodno graditi u naselju Piškorovec. Nekoliko obitelji
počelo je čistiti neke parcele, kao da se spremaju graditi, a neki bi htjeli kupiti gradilište.
Zamjenica načelnika Danica Glad odgovara da je legalizacija romskog naselja Piškorovec jako
blizu realizacije. Iz Upravnog odjela za prostorno planiranje Međimurske županije potvrdili su joj
da je elaborat završen i da će se uskoro moći provesti legalizacija prema novom Zakonu o
legalizaciji.
• Vijećnik Dejan Horvat apelira da se zbrine oko 10 m2 asfalta odloženog na zelene površine na
ulazu u naselje Palovec. Također pita kada se planira završetak radova na izvedbi alternativnog
puta za prijevoz šljunka sa šljunčare Držimurec. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će
komunalni redar Mladen Braniša propisno postupiti po pitanju odloženog asfalta, a što se tiče
izvedbe alternativnog puta, most preko Trnave je napravljen i nadamo se usuglašen s
Hrvatskim vodama, ostaje još izvođenje dijela puta. Ovih dana opet ćemo uputiti dopis tvrtci
Pavlic asfalt beton d.o.o. kako bi se ponovno izvršio pritisak i pokušao ubrzati završetak
alternativnog puta.
• Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic, potaknut čestim prometnim nesrećama na
raskrižju Glavne ulice i Ulice A.Stepinca u Maloj Subotici, pita u kojoj su fazi razgovori oko
rješavanja te problematike i je li poduzeto sve što se moglo. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da se konačno i odgovarajuće rješenje ovog raskrižja ne može očekivati prije
završetka izgradnje kanalizacije u Glavnoj ulici, Ulici A.Stepinca i u Ulici braće Radića jer
Hrvatske ceste ne žele prije ići u rekonstrukciju. Sada je u fazi projektiranje državne ceste D-3
od naselja Štefanec do naselja Donji Pustakovec. U međuvremenu pokušati će se s ŽUC-om
poboljšati postojeće stanje.
• Vijećnik Josip Šegović pita je li poduzeto sve kako bi se Općina zaštitila, zaštitila svoje granice,
svoj interes obzirom da je pitanje izdvajanja naselja Štefanec iz sastava Općine i pripajanje
Gradu Čakovcu uvršteno na dnevni red sjednice Hrvatskog sabora. Zamjenica načelnika
Danica Glad odgovara da je činjenica da je ova problematika uvrštena na dnevni red sjednice
Hrvatskog sabora, a hoće li doći do izdvajanja naselja Štefanec iz sastava Općine prije ili poslije
lokalnih izbora teško je reći jer se još mora očitovati Vlada i Ministarstvo uprave. Granice
naselja su poznate i ne zna od čega bi se Općine trebala zaštititi.
•

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika
te da postoji kvorum. Otvara 37.sjednicu Općinskog vijeća. Napominje da su vijećnicima prije početka
sjednice podijeljeni izmijenjeni materijali za točku 3. i 4. u odnosu na one dostavljene na kućne adrese.
Daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika s 36.sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Statuta Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o proporcionalnom povećanju učešća u vlasništvu i financiranju JVP Čakovec
Prijedlog III.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Zamolba DVD Držimurec-Strelec o sufinanciranju troškova popravka vozila i za sufinanciranje
troškova popravka vatrogasnog doma
6. Prijedlog natječaja za zakup poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica
7. Prijedlog natječaja za zakup poslovnih prostora Stare škole-Palovec, Glavna 46, Palovec
8. Zahtjev Danice i Valenta Hrkač za otkup građevinskog zemljišta u k.o. Benkovec
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 36.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
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Ad 2. Prijedlog Statuta Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da stupanjem na snagu novog Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i novog Zakona o lokalnim izborima potrebno je uskladiti Statut Općine s istim.
Obzirom da ima puno izmjena, nije se išlo na izmjene i dopune Statuta već na prijedlog novog Statuta.
Ovaj prijedlog Statuta napravljen je prema napucima Ureda državne uprave Međimurske županije i u
suradnji s pravnom službom Udruge općina. U izradi prijedloga Statuta bilo je potrebno uzeti u obzir
činjenicu da se Statut veže na 27 zakona te je rađen temeljito, članak po članak i prošao je mnoga
čitanja. Neke od važnijih promjena su da će Općinsko vijeće imati 16 vijećnika, 2 više nego dosada, od
kojih će 1 vijećnik biti iz redova romske nacionalne manjine što je u skladu s Ustavnim zakonom o
nacionalnim manjinama, odluku o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora donositi će Općinsko
vijeće, Općinsko vijeće donositi će odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije i odluku o
odabiru koncesionara dok će Načelnik potpisivati ugovor o koncesiji što je usklađeno s novim Zakonom
o koncesijama koji je na snazi od 1.siječnja ove godine i dr.. Nakon što su materijali za sjednicu
dostavljeni na kućne adrese vijećnika stigao je još jedan naputak iz Ureda državne uprave u
Međimurskoj županiji. Radi se o dodavanju alineje 8. u članku 31. ovog prijedloga Statuta koja glasi
„predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele
u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva“.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic u ime Odbora za Statut i Poslovnik ističe da je Odbor
nakon razmatranja ovog prijedloga Statuta imao primjedbe na 3 članka ali nakon konzultiranja s
pročelnikom Franjom Jankovićem utvrđeno je da su primjedbe neosnovane odnosno sporni članci
prijedloga Statuta usklađeni su sa Zakonom te se od primjedbi odustalo.
Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da je ovaj prijedlog Statuta napravljen u najboljoj vjeri, s puno
uložena truda i prema naputcima resornog ministarstva da se ne ide previše u detalje obzirom da je
potrebno na jednom mjestu objediniti jako puno zakonskih odredbi.
Vijećnik Valentin Šipuš traži pojašnjenje članka 37., stavak 2. zatim članka 58. te članka 72. prijedloga
Statuta. Pročelnik Franjo Janković daje pojašnjenje.
Vijećnica Jadranka Sermek pita što će se dogoditi s brojem vijećnika u slučaju izdvajanja naselja
Štefanec iz sastava Općine. Pročelnik Franjo Janković odgovara da općine moraju svoje Statute i
Poslovnike uskladiti sa Zakonom do 29.3.2013.godine, a o promjenama koje će se dogoditi nakon
usklađenja Statuta i Poslovnika odlučivati će se po istim.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje prijedlog Statuta uz dopunu članka
31. alinejom 8..
Prijedlog Statuta Općine Mala Subotica uz navedenu dopunu jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3. Prijedlog Odluke o proporcionalnom povećanju učešća u vlasništvu i financiranju JVP
Čakovec
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je krajem prošle godine Grad Mursko Središće istupio iz
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Samim time mijenja se i udio vlasništva
svih ostalih osnivača JVP Čakovec te njihov postotak financiranja. Shodno tome JVP Čakovec zatražila
je od svih osnivača očitovanje o istom. Izračunati je novi udio naše općine u vlasništvu JVP Čakovec
koji se proporcionalno povećao s dosadašnjeg udjela od 5,8 % na 6,26 %. Također je proporcionalno
povećan udio u financiranju JVP Čakovec s dosadašnjih 3,66% na 3,84% što iznosi 69.120 kuna
godišnje. Za sada su sve općine-osnivači JVP-a prihvatile takav način financiranja. Nadamo se da neće
doći do novih istupanja iz JVP Čakovec. Obzirom da je naša vijećnica Jadranka Sermek ujedno i
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vijećnica Upravnog vijeća JVP Čakovec nadamo se dobroj informiranosti o aktualnim događanjima u
JVP Čakovec.
Vijećnica Jadranka Sermek dodaje da je ovakva odluka o proporcionalnom učešću jedina ispravna te se
nada da će JVP Čakovec s novoizabranim vodstvom bolje funkcionirati i da će se financijska sredstva
strogo namjenski trošiti. Za sada niti jedan osnivač JVP Čakovec nije najavio istupanje.
Prijedlog Odluke o proporcionalnom povećanju učešća u vlasništvu i financiranju JVP Čakovec
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog III.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je u tijeku legalizacija bespravno izgrađenih objekata, a na
području naše općine ima dosta objekata gospodarske i poljoprivredne namjene pa se ovim izmjenama
i dopunama predlaže smanjenje komunalnog doprinosa za isto te se uvode dodatne kategorije kako bi
se građanima izašlo u susret u procesu legalizacije. Tako bi u I. i II. zoni koje obuhvaćaju područje cijele
Općine, komunalni doprinos za proizvodne pogone, hale i skladišta iznosio 4 kn/m3, za pomoćne
građevine poljoprivredne i gospodarske namjene, garaže i farme 2 kn/m3, a uvela bi se kategorije:
Nadstrešnice zatvorene s tri strane za koje se predlaže k.doprinos u iznosu od 2 kn/m3, Otvorene
nadstrešnice za koje se predlaže k.doprinos u iznosu od 1 kn/m3 te Ostale pomoćne građevine (ljetne
kuhinje, sjenici, štagljevi, pčelinjaci) za koje se predlaže k.doprinos u iznosu od 2 kn/m3. Komunalni
doprinos za novogradnju, dogradnju, nadogradnju stambenih i poslovnih građevina u II.zoni koja
obuhvaća naselje Piškorovec predlaže se u iznosu od 10 kn/m3 za razliku od iste kategorije u I.zoni,
koja obuhvaća sva ostala naselja Općine, gdje k.doprinos iznosi 20 kn/m3.
Vijećnik Valentin Šipuš pita zašto je naselje Piškorovec i dalje u II.zoni obzirom da tamo postoji i javna
rasvjeta i asfalt. Razumije da tamošnji mještani teško žive, ali ima dosta mještana ostalih naselja koji
također teško žive.
Vijećnica Jadranka Sermek također misli da bi bilo bolje da su svi građani Općine u istoj zoni.
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je istina da u naselju Piškorovec gotovo sva infrastruktura osim
što za sada nema mogućnosti novih priključka na električnu energiju. Općine koje imaju romska naselja,
osim Pribislavca, dogovorile su zajedničku cijenu za komunalni doprinos za stambene objekte u iznosu
od 10 kn/m3 s ciljem da se što prije i što više objekata legalizira. Načelnik Vladimir Domjanić predlaže
da se za sada ide s ovakvom cijenom, a poslije procesa legalizacije moglo bi se raspraviti o formiranju
jedne zone.
Prijedlog III.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1
PROTIV.
Ad.5. Zamolba DVD Držimurec-Strelec o sufinanciranju troškova popravka vozila i za
sufinanciranje troškova popravka vatrogasnog doma
Vijećnik Dejan Horvat, u ime DVD Držimurec-Strelec od kojeg je upućena predmetna zamolba,
pojašnjava da je početkom ove godine izvršena provala u njihov vatrogasni dom prilikom koje je
otuđeno vatrogasno vozilo koje je naknadno pronađeno u šumi uz naselje Piškorovec u jako lošem
stanju. Naime, potrgana je instalacija svjetlosno-razglasnog uređaja i sistema punjenja akumulatora na
vozilu, oštećen je i ispražnjen aparat CO2 mase 9kg, oštećena je karoserija i podvožje vozila te sistem
za punjenje i pražnjenje vodom. Prilikom provale, na vatrogasnom domu razbijeni su prozor i vrata.
Ukupna šteta iznosi 21.000 kuna.
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Prostor vatrogasnog doma nije osiguran, a navedene štete na vozilu pokriva samo kasko osiguranje
kojeg ovo vozilo nema. Počinitelji su maloljetnici iz naselja Piškorovec u dobi od 11, 12, 13 godina.
Zbog navedenih oštećenja na vozilu, DVD Držimurec-Strelec nije u mogućnosti izlaziti na intervencije
gašenja pa bi stoga što prije trebali novčana sredstva kako bi se vozilo osposobilo. Predsjednik
Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na glasovanje prijedlog kojim se DVD Držimurec-Strelec za
navedene popravke dodjeljuje iznos od 10.000 kuna kako bi što prije bili osposobljeni za vršenje
vatrogasne aktivnosti. Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Prijedlog natječaja za zakup poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je predmetni poslovni prostor bio u zakupu tvrtke Betex d.o.o.
iz Belice koja je svoju prodavaonicu zatvorila i iselila iz tog prostora krajem mjeseca lipnja prošle
godine. Nije redovito plaćala zakup i oglušavala se na plaćanje računa za zakup u periodu od kad je
iselila iz našeg prostora iako je ugovorno bila obvezna plaćati zakupninu 5 godina bez obzira radi li
prodavaonica ili ne. U međuvremenu je pokrenut stečajni postupak tvrtke Betex d.o.o.. Postignut je
dogovor oko raskidanja Ugovora tako da je plaćen zakup i za dva mjeseca nakon iseljenja. Ovaj
prijedlog natječaja, i po cijeni i ostalim stavkama natječaja, isti je kao i prošli natječaj za taj poslovni
prostor.
Vijećnik Vladimir Horvat smatra da je predložena cijena zakupa previsoka obzirom na gospodarsku
situaciju.
Vijećnica Đurđa Horvat predlaže mjesečnu zakupninu u iznosu od 6.000 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje prijedlog natječaja za zakup
poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 6.000 kuna. Isti
je jednoglasno prihvaćen.
Ad.7. Prijedlog natječaja za zakup poslovnih prostora Stare škole-Palovec, Glavna 46, Palovec
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je istekao dugogodišnji zakup dosadašnjeg zakupca
poslovnog prostora Stare škole-Palovec. Ovim natječajem predviđeno je davanje u zakup većeg
prostora (caffe bar) po mjesečnoj cijeni zakupa od 3.000 kuna i manjeg (trgovina) po mjesečnoj cijeni
zakupa od 1.500 kuna. Ovi prostori u znatno su lošijem stanju od poslovnog prostora iz prethodne točke
pa je i predložena cijena zakupnine primjerena tome.
Vijećnik Josip Šegović pita je li dosadašnji zakupac iskazao interes za daljnji zakup na što načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da se nije u potpunosti izjasnio odnosno da se dvoumi.
Prijedlog natječaja za zakup poslovnih prostora Stare škole-Palovec, Glavna 46, Palovec
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.8. Zahtjev Danice i Valenta Hrkač za otkup građevinskog zemljišta u k.o. Benkovec
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je kuća podnositelja Zahtjeva jednim dijelom na općinskom
zemljištu. Vrt koji su dugo godina uređivali također je na općinskom zemljištu. Oni su spremni otkupiti
cca 900 m2 općinskog zemljišta kako bi proveli proces legalizacije kuće, a ostalo koristili za vrt.
Predlaže se otkupna cijena zemljišta od 2 €/m2 odnosno 7,2 €/čhv. Zamjenica načelnika Danica Glad
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ističe da se ovo zemljište može pocijepati jer još nije građevinsko zemljište i sve bi se riješilo
parcelacijskim elaboratom čije troškove izrade bi snosili podnositelji Zahtjeva.
Vijećnik Josip Šegović smatra da prije donošenja odluke treba odgovoriti na pitanje je li to zemljište od
interesa Općine, možda za neku cestu u budućnosti.
Načelnik Vladimir Domjanić predlaže da se donese odluka o mogućnosti otkupa samo onog dijela
predmetnog zemljišta koje je potrebno podnositeljima Zahtjeva za provođenje postupka legalizacije.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje prijedlog da se podnositeljima
Zahtjeva omogući otkup općinskog zemljišta u veličini potrebnoj za postupak legalizacije po otkupnoj
cijeni od 2 €/m2 odnosno 7,2 €/čhv. Isti je jednoglasno prihvaćen.

Dovršeno u 20,30 sati.
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