Z A P I S N I K
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 06. svibnja 2019. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 19,00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Marko Brezovec, Danijela Novosel Turković, Dragica
Večerić, Željka Škrlec, Bruno Bregović, Mihael Magdić, Ivica Kaniški (od 19,19 sati), Mirko Cvek,
Marijan Lončarić, Krešimir Grđan, Milivoj Težački, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Vjeran Vitez.
Nenazočni: Ostali nazočni: Goran Kaniški – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog načelnika,
Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd, Snježana Gavranović, Mario Grabar – službenici
Jedinstvenog upravnog odjela, Davor Skroza i Franjo Rajner – Čistoća d.o.o. Varaždin, Alan Košić i
Anđelko Mihalić – predstavnici političkih stranaka.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje ovu sjednicu u 19,06 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te članovi odbora nisu imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje
sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 21. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno (14 ZA).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice, daje na
glasovanje dnevni red sjednice te konstatira da je isti jednoglasno usvojen (14 ZA), kako sljedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje:
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-31.12.2018. godine,
- Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu,
2. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Gornji Kneginec,
3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića „Bubamara“,
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi
upravljanja grobljem u Gornjem Knegincu za 2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s Obrtom
„Autoprijevoznik Ivica Kralj“ iz Gornjeg Kneginca,
6. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti s trgovačkim društvom Termoplin d.d.
Varaždin.

Otvara se aktualni sat vijećnika.
Na početku se daje riječ direktoru Čistoće d.o.o. Varaždin, gospodinu Davoru Skrozi, koji je dao
informacije u svezi usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
(cijena usluge, prikupljene količine otpada i ostalo). Nakon izlaganja gospodina Skroze uslijedila je
rasprava prisutnih.
U 19,19 sati radu sjednice Općinskog vijeća priključuje se i vijećnik Ivica Kaniški. Tako da je od
ovog trenutka sjednici nazočno svih 15 vijećnika.
Po završetku dijela sjednice koji se odnosio na stanje oko prikupljanja komunalnog otpada, uslijedila
su ostala pitanja vijećnika.
Marko Brezovec - postavio je pitanje u svezi otpada u Kučanskoj ulici u Donjem Knegincu. Naime,
kod obitelji Redžić se dovozi otpad u velikim vrećama. Građani su zamolili da se provjeri kakva je
to vrsta otpada, da li ih taj otpad ugrožava.
Mario Grabar – proslijedili smo taj slučaj Ministarstvu zaštite okoliša, bio je vani inspektor i još do
danas nismo dobili nikakvo rješenje. Ono smeće prije je maknuto, a sad se ponovno voze velike
vreće, ali kako ne znamo što se dovozi ponovno ćemo uputiti prijavu.
Milivoj Težački – pozdravlja nazočne, zahvaljuje na korektnom odgovoru u svezi prijenosa sjednica
Općinskog vijeća i postavlja novo pitanje. Vidimo da se u našoj poduzetničkoj zoni obrađuju parcele
pa me interesira za 2018. godinu da li je ugovoren zakup, za koje površine je ugovoren, koliko
zakupaca imamo, koliko smo po ugovoru o zakupu trebali naplatiti i koliko smo naplatili u 2018.
godini. Moli pisani odgovor.
Miroslav Bubnjarić – dobiti ćete odgovor u pismenom obliku.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine,
- Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
prezentirao prijedlog navedenih akata.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić i Milivoj Težački, a odgovore i obrazloženja su
dali općinski načelnik Goran Kaniški i službenica Ankica Grd.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje akata i
konstatira kako su navedeni doneseni sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službenici Snježani Gavranović koja je
ukratko prezentirala prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Gornji Kneginec.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan, Marijan Lončarić, Mirko Cvek, a odgovore i
obrazloženja su dali općinski načelnik Goran Kaniški i službenica Snježana Gavranović.
Nakon rasprave općinski načelnik je povukao prijedlog Odluke o komunalnom redu na doradu.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića „Bubamara“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluka.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke te se
konstatira da je odluka usvojena jednoglasno s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi
upravljanja grobljem u Gornjem Knegincu za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Damiru Keretiću koji je
obrazložio prijedlog Zaključka.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. U raspravu su se
uključili vijećnici Mirko Cvek i Marijan Lončarić, a odgovore i obrazloženja dao je općinski
načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Zaključka
te konstatira kako je isti usvojen jednoglasno s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s Obrtom
„Autoprijevoznik Ivica Kralj“ iz Gornjeg Kneginca
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. U raspravu su se
uključili vijećnici Milivoj Težački i Krešimir Grđan, a odgovore i obrazloženja dao je općinski
načelnik.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke te
konstatira da je isto jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti s trgovačkim društvom Termoplin d.d.
Varaždin.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Mariju Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. U raspravu se
uključio vijećnik Mirko Cvek, a odgovor i obrazloženje dao je službenik Mario Levatić.

Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke te
konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 21,10 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

