
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
s 11. sjednice Gradskog vijeća održane 09. prosinca 2010.  

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  
  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/255, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 
02. prosinca 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. 
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Jurice Horvata, Damira Mesarova, 
Vedrana Mikulića i Željka Jakopeca. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici 
gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, pristup. oec. te 
pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter - pročelnica 
Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. - pročelnik Službe za 
provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. 
oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije - 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec. - voditeljica 
Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite - pročelnik 
Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. oec. - pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. - pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo, i Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. -  pročelnik Upravnog 
odjela za prostorno uređenje. 
 Sjednici su bili prisutni i direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca: 
Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. 
– direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o. 
Čakovec i direktorica ČakRa – Marina Kolarić, mag. oec., te ravnatelji gradskih ustanova: 
Sonja Kuhanec, odgojiteljica – ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec, Ljiljana Križan, dipl. 
knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav Varga, prof. – ravnatelj 
Centra za kulturu Čakovec, Verica Rosić – ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i 
Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutan 21 vijećnik te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike o daljnjem postupku postavljanja 

vijećničkih pitanja na aktualnom satu. Također ih je obavijestio da je protekle nedjelje na  
Božičnom sajmu u Zagrebu, prikupljeno oko 200 tisuća kuna, namijenjenih Centru za odgoj i 
obrazovanje u Čakovcu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
  
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/10-01/249, URBROJ: 2109/2-02-10-08 
od 18. studenog 2010.  

 
«Za» su glasovali svi prisutni vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
-     Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja 
- obavijest za vijećnike Gradskog vijeća Grada Čakovca 
- knjiga „Proljetno buđenje“ autorice Sonje Kuhanec 
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- knjiga „Lilije za Lilinne“ autora Ivana Kutnjaka 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red s 11. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca.  
 

„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.  
2. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 

2010. 
3. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010.  
4. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2010. 
5. Donošenje Odluke  i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Čakovca za 2010.  
6. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada 

Čakovca za 2010.  
7. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

Grada Čakovca za 2010.  
8. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Gospodarske zone Ivanovec  
9. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu  
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  
11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.07 sati. 
 
Renato Slaviček: 
S obzirom da je izvršena izgradnja kanalizacije u Krištanovcu, kada će doći do potpune 
sanacije prometnica na tom dijelu. Naime, kako radovi nisu izvršeni, dolazi do problema s 
površinskom odvodnjom te do ugrožavanja imovine od poplave.  
 
Branko Šalamon odgovorio je da će odgovor biti dan u pisanom obliku. 
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja:  
a) Može li Grad Čakovec utjecati na vlasnike zgrada u Čakovcu i tražiti da ih održavaju? 
Pritom posebno misli na zgradu u Kralja Tomislava 41, u Čakovcu, koja je u jako lošem 
stanju, a nalazi se kraj zgrade I. OŠ u Čakovcu. 
b) Da li ima šanse da se asfaltira makar mali dio zemljišta za parkiralište, na lokaciji sajmišta 
u Čakovcu? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
a) Grad ima mehanizama za utjecaj na vlasnike u održavanju zgrada. Zgrada u Kralja 
Tomislava 41, denacionalizirana je, u njoj živi pretežito socijala, a vlasnik zgrade nema 
dovoljno novaca da je sanira. Upozoravan je da mora izvršiti sanaciju, ali nema sredstava. 
b) U ovome momentu nema dovoljno financijskih sredstava za njegovu izgradnju. Predložio 
je da se odgovoru priključi direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec.  

 
Snježana Tkalčec Avirović: 
GKP „Čakom“ planira u idućoj godini poboljšati uvjete parkiranja na sajmištu u Čakovcu. 
Izrađuje se idejni projekt. Nešto će se učiniti iduće godine, ali  vjerojatno neće biti asfaltirano. 
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Renato Slaviček priključio se odgovoru te je napomenuo da je jedinica lokalne samouprave 
po zakonu obvezna održavati zgradu, ako prijeti opasnost, a vlasnik nema dovoljno 
sredstava.  
 
Stjepan Kovač postavio je tri pitanja: 
a) S obzirom da kod nedavnog padanja snijega, parkinzi u Ulici Kralja Tomislava, u Čakovcu, 
nisu bili počišćeni, da li je GKP „Čakom“ d.o.o. naplaćivao parkiralište? 
b) S obzirom da su u Kralja Tomislava u Čakovcu, srušene breze, što će tu biti i da li će se 
zasaditi nove? 
c) Da li nemoćnim ljudima netko može pred kućom očistiti kolnike od snijega? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
b) Breze se sade. 
c) Stanarima koji ne čiste pločnike pred svojim kućama od snijega, upućuju se opomene, a 
što se tiče staračkih domaćinstava, moraju se prijaviti.  
 
Snježana Tkalčec Avirović: 
a)  Pogledati ću da li su bile pisane kazne na neočišćenim parkiralištima u Ulici Kralja 
Tomislava u Čakovcu, pa će to uvažiti.  Ako je bilo pisanja kazni spremna je na ustupke. 
 
Stjepan Kovač: 
Kome staračka domaćinstva moraju poslati prijave za čišćenje snijega? 
 
Branko Šalamon: 
Komunalnom redarstvu. 
 
Marija Ružić: 
a) Neki mještani naselja Ivanovec izjavljuju da su još 1998. počeli otplaćivati priključak na 
vodovodnu mrežu pa je postavila pitanje zašto se od tih mještana traže da opet plate taj 
priključak? Ima li Grad Čakovec evidenciju o tome? 
b) Zamolila je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća odgovori što se tiče naselja Grada 
Čakovca koji imaju izgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, koliki je broj domaćinstava 
priključen na vodovod i kanalizaciju, tim više što zakon obvezuje na priključak ukoliko postoji 
vodovodna i kanalizacijska mreža?  
c) Nezadovoljna odgovorom na vijećničko pitanje vezano uz kompenzaciju za stanove moli 
da joj se u pisanom obliku dostavi obračun kompenzacije vezano uz GP „Stanorad“ d.o.o., 
koliko potražuje Grad, koliko dobiva Grad, koliko je to kvadrata, koja je cijena itd. Moli 
detaljne podatke.  

 
Branko Šalamon: 
a) Domaćinstva koja su 1998. sklopila ugovor o priključku na vodovod i kanalizaciju u 
Ivanovcu i počela otplaćivati priključak, a obratili su se Gradu Čakovcu, rješavamo po redu. 
Evidencije iz 1998. onakve kakve bi trebale biti, nema. Od građana se traži da dostave 
uplatnice te potom dobivaju potvrde za onaj dio koji su platili. Mi nemamo evidenciju o 
onome što je plaćeno Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec. 2001. izvršili smo obračun s 
Međimurskim  vodama d.o.o., kada su Međimurske vode d.o.o. priznale ono što su mogle 
priznati.  Tražimo uplatnice građana.  
 
Ivan Blažeka se priključio diskusiji te je naveo da ima puno osoba koje nisu u cijelosti platile 
priključak.  
 
Andrej Pal: 
a) S obzirom da je nedavno izašao novi DVD o Gradu Čakovcu, hoće li se uskoro moći kupiti 
i monografija Grada Čakovca, jer je na tržištu nema? 
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b) Mogu li se bolje čistiti prometnice u gradu Čakovcu, prilikom sljedećeg padanja snijega? 
 
Branko Šalamon: 
a) Što se tiče monografije, za sljedeću godinu nismo planirali novo izdanje. 
b) Što se tiče čišćenja nedavnog snijega, svi nadležni bili su na terenu i čistili su snijeg. Što 
se tiče pločnika pred kućama, moraju se uključiti i građani.  
 
Đuro Bel: 
a) Da li postoje sankcije za one koji nisu počistili snijeg na pločnicima ispred svoje kuće?  
b) Parkiralište iza Robne kuće Međimurka i Centra za kulturu u Čakovcu, kod zadnjeg 
padanja snijega nije bilo očišćeno, te ga zanima da li se parkiralište naplaćivalo? 
c) Zašto nije bio očišćeni snijeg na jugu, u Ulici Nikole Pavića, u Čakovcu? 
d) Zašto nisu bili očišćeni od snijega pločnici do škole na jugu, u Čakovcu? 
Potom je komentirao dobiveni odgovor na svoje pitanje, od GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec. 
 
Branko Šalamon: 
a) Kažnjavati se građane uvijek može, jer za to postoje odluke Gradskog vijeća, no je li to 
uvijek lako? Kao primjer naveo je 1100 kazni koje su izrekli prometni redari u proteklih 6 
mjeseci. 
b) c) i d) Zimski uvjeti traže i određene prilagodbe. Apeliram na vozače da vode računa o 
njima.  
 
U 12.32 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Sjednici su se priključili vijećnici Damir Mesarov i Željko Jakopec. 
 
U vijećnici je trenutno 23 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček u ime Kluba vijećnika HSLS-a, Marija Ružić, 
Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Renato Slaviček, Stjepan Kovač kao predsjednik 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2010., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 2.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi je sudjelovala: Marija Ružić  
 



 5 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010., donesene većinom glasova. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku i Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2010.  
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2  su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010., doneseni većinom 
glasova. 
 
Točka 4. 
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku i Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Grada Čakovca za 2010. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010., doneseni većinom 
glasova. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku  i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 

2010.  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 6.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada 
Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

Odluku i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 
2010.  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 6 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Programa 
javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 7.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 
Grada Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

Odluku i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada 
Čakovca za 2010.  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Programa 
javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o izradi UPU-a „Gospodarske zone Ivanovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
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Odluku o izradi UPU-a „Gospodarske zone Ivanovec“ 
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi UPU-a „Gospodarske 
zone Ivanovec“, donesena jednoglasno. 
 
Točka 9.  
 
Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi je sudjelovao: Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu 

 
„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Izmjene i 
dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu, donesena jednoglasno. 
 
Točka 10.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, donesena jednoglasno. 
 
Točka 11.  
 
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec  
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. 
Totovec, donesena većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeće zaključio je sjednicu u 13.21 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/10-01/255 
URBROJ: 2109/2-02-10-17 
Čakovec, 09. prosinac 2010. 

 
 
     PROČELNIK                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

      mr. sc. prava Dragica Kemeter       Gordan Vrbanec, ing. el. 


