Z A P I S N I K
sa pete izvanredno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 05. listopada 2017. godine u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s
početkom u 19 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Novosel Turković
Danijela, Večerić Dragica, Škrlec Željka, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica Kaniški, Vjeran
Vitez, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj.
Nenazočni: Kristina Špicer i Krešimir Grđan.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Keretić Damir – voditelj odsjeka za
gospodarstvo i komunal, Mario Levatić – pročelnik, Ankica Grd – voditelj Odsjeka za
financije i proračun, Tomislav Šestak, Martina Kaniški – zapisničar.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira
da je ovoj sjednici nazočno 13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja, te da
isti nije imao primjedbi na dnevni red današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na utvrđivanje dnevnog reda
današnje sjednice kao iz poziva, te konstatira da je isti jednoglasno usvojen (13 za) kako
slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“,
2. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br. 74/2017. za izvođenje radova na izgradnji
spojne ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića,
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine Gornji Kneginec.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Kako nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat
vijećnika i prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“,

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
obrazložio prijedlog Ugovora koji se sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike,
Hrvatskim vodama, Gradom Varaždinom, Općinom Beretinec, Općinom Cestica, Općinom
Maruševec, Općinom Petrijanec, Općinom Sračinec, Općinom Sveti Ilija, Općinom Trnovec
Bartolovečki, Općinom Vidovec, Općinom Vinica i društvom Varkom d.d. Varaždin. Ukupna
procijenjena vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracija Varaždin“ iznosi do 855.830.201,00 kuna s neprihvatljivim troškovima i
porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do

684.664.161,00 kuna s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka
nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta
od strane Općine Gornji Kneginec iznosi 2,10 % ukupnog iznosa sufinanciranja od strane
jedinica lokalne samouprave, odnosno 822.886,08 kuna bez PDV-a. U svrhu realizacije
ovog projekta te sufinanciranja iz Kohezijskog fonda Europske unije, Općinsko vijeće
Općine Gornji Kneginec je na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine donijelo
Odluku o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracija Varaždin“.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br. 74/2017. za izvođenje radova na izgradnji spojne
ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je poziv na nadmetanje
poslan 11. kolovoza 2017. godine i objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske 14. kolovoza 2017. godine pod brojem 2017/S 0F2-0016646 te su do
roka za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude. Kako je ponuda ponuditelja COLAS
HRVATSKA d.d. iz Varaždina ocjenjena kao najpovoljnija i sukladna uvjetima natječajne
dokumentacije, ista je i odabrana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Lončarić Marijan, Mihael Magdić i Mirko
Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o sklapanju Ugovora br. 74/2017. za izvođenje radova na izgradnji spojne
ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s
13 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu
Općine Gornji Kneginec

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
napomenu kako se predlaže Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec da odabere ponudu
Mateje Smoljan Horvatić iz Varaždin Brega, Glavić 96, ponuđene cijene od 18.600,00 EUR,
u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
plaćanja, kao jedinu i najpovoljniju ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine
Gornji Kneginec - stambena i pomoćna zgrada sa zemljištem na adresi Lužan Biškupečki,
Zagrebačka 35, izgrađeno na č.k.br. 1504/9 k.o. Varaždin Breg. Također, predlaže se
ovlastiti Općinskog načelnika da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o kupoprodaji
nekretnine. Natječaj za prodaju nekretnine je objavljen u „Varaždinskim vijestima“ dana 11.
listopada 2016 godine, na službenim Internet stranicama Općine te na oglasnoj ploči
Općine Gornji Kneginec. Nekretninu je Općina Gornji Kneginec stekla nasljedstvom te je

nakon sređivanja zemljišno-knjižnog stanja, ozakonjenja zgrade i ishođenja energetskog
certifikata donesena odluka o stavljanju nekretnine na prodaju.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Lončarić Marijan i Mirko Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu
Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je ista jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,25 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

