ZAPISNIK
12. SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ
Održane 12. ožujka 2019. godine, u 20.00 sati, u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ

Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ: Jadranka Sermek, Zdenko
Radiković, Mladen Kodba, Aleksandar Horvat.
DNEVNI RED:

1.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2.

Hortikulturalno uređenje prostora kod nogometnog igrališta

3.

Ostala pitanja i prijedlozi

Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan te jednoglasno prihvaćen.
Ad 2.
Uz stručni nadzor i ishođenu dokumentaciju Mjesni odbor Sveti Križ i Općina Mala Subotica krenuli su
u hortikulturalno uređenje prostora na lokaciji igrališta NK EKO Sveti Križ. Zbog neplanske i
neselektivne sadnje drveća tokom dugog niza godina dogodilo se da je drvna masa na lokaciji
prevelika i počela je ugrožavati okolne gospodarske objekte i kuće mještana Svetog Križa. Također,
utvrđena je prisutnost bolesti te štetnika kod drveća.
Stručne službe su odredile koja stabla će se ukloniti. Radi se o velikoj količini drvene mase koju treba
zbrinuti što bi bio dodatan trošak za Općinu Mala Subotica. Stoga Vijeće mjesnog odbora Sveti Križ
donosi odluku da se drvna masa podijeli između susjeda katastarske čestice na kojoj se nalazi sporna
drvna masa, a koja će biti porušena. Ovakva odluka je donesena s obzirom da su susjedi katastarske
čestice na kojoj se nalazi drvna masa kroz niza godina oštećivani zbog raznog utjecaja drvne mase i
produkata na gospodarske objekte, kuće i biljni svijet u njihovim vlasništvima. Dio drvne mase će se
podijeliti socijalno ugroženim mještanima.
Drvna masa se ne smije prodavati već je isključivo za vlastitu upotrebu. Odluka stupa na snagu s
danom donošenja odluke.
Ad 3.
Ostala pitanja i razno
1)
S obzirom da još uvijek nismo dobili pisano očitovanje na postavljena pitanja iz prošlog
zapisnika ponavljamo pitanja i apeliramo na odgovor od strane Općine Mala Subotica:
a)
Primijećen je sve veći broj ilegalnih odvoza otpadnih fekalnih voda na za to nepropisana
mjesta. Moli se Općina Mala Subotica da uputi letak ili drugi oblik obavijesti mještanima o načinu

zbrinjavanja i odvoz otpadnih fekalnih voda, kao i povratnu informaciju dali koncesionar zadovoljava
uvijete i pristup svakom dvorištu.

b)
Najava uvođenja brzog interneta i izgradnje širokopojasne optičke infrastrukture na području
Općine Mala Subotica započela je još krajem 2017. godine, te je najavljeno da će u vrlo kratkom roku
biti izgrađena infrastruktura na području Općine Mala Subotica. U Svetom Križu još uvijek nisu počeli
nikakvi radovi, molimo očitovanje Općine Mala Subotica vezano na situaciju i u kojoj se fazi nalaze
radovi na uvođenju širokopojasne optičke infrastrukture.

c)
Obavljani su radovi na obnovi rasvjeta na području Svetog Križa. Po završenim radovima dio
rasvjetnih tijela ne svijetli. Smatramo da posao nije obavljen kako spada, molimo očitovanje Općine
Mala Subotica i izvođača radova te da se nedostaci što prije uklone. Dio naselja se već 3 mjeseca
nalazi u mraku što je nedopustivo.

Sjednica je završena u 21:15.
Zapisničar:
Aleksandar Horvat
PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek

