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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
s 08. sjednice Gradskog vijeća održane 15.  srpnja 2010.  

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  
  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/150, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 8. 
srpnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da 
su sjednici nazočni svi vijećnici osim Zlate Zorko, Damira Mesarova, Željka Jakopeca, Đure 
Bela i Dragutina Vugrinca. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici 
gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, pristup. oec. te 
pročelnici upravnih odjela 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., unutarnji 
revizor, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno redarstvo te Nenad Hranilović, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo. U ime Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo sjednici je bio prisutan 
Damir Šoltić, bacc. ing. aedif. 
 Sjednici su bili prisutni i direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca „ČakRA“ 
d.o.o., Damira Vresk, mag. iur. te predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Vanja Ovčar. 
   

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika, te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  

  
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Čakovca i prisutnima, obratio se Vanja Ovčar, 

predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 

07. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
  
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 07. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/10-01/123, URBROJ: 2109/2-02-10-07 
od 27. svibnja 2010.  

 
«Za» su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod 

iz zapisnika sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
 
- dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 5. dodaje nova točka 6. koja glasi: 
„Projekt grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase 
instaliranih energetskih postrojenja na području Grada Čakovca“ 
- Zamjenu materijalu uz točku 3. Dnevnog reda 
- Dopunu materijalu uz točku 5. Dnevnog reda 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu Dnevnog reda s 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca: „Projekt grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca 
toplinskom energijom iz biomase instaliranih energetskih postrojenja na području Grada 
Čakovca“. 
 

„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0  ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojena dopuna dnevnog reda na način da se 
iza točke 5. dodaje nova točka 6. koja glasi: 
„Projekt grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase 
instaliranih energetskih postrojenja na području Grada Čakovca“ 
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Vijećnica Gradskog vijeća Marija Ružić predložila je da se na Dnevni red 8. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca iza nove točke 6. stavi nova točka 7.:  
- „ Suglasnost na:  

a) Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade na izvođenje priključaka na 
kanalizacijski sustav Međimurja 

b) Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade na izvođenje priključaka na vodovodni 
sustav Međimurja“ i  
-“Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.“ 
 

Povukla je svoj prijedlog nakon rasprave. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“ i 1 „protiv“ pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.   
2. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika  
3. Davanje Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec  
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata  
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na 

području Grada Čakovca  
6. Projekt grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase 

instaliranih energetskih postrojenja na području Grada Čakovca 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u  12.40 sati. 
 
Ljubica Pavčec: 
Postavila je pitanje da li se planira zasaditi drveće uz dječje igralište u ulici paralelnoj sa 
ZAVNOH-a?  
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da je isti prijedlog dao i Dječji forum te da će se ovisno od vremenskih uvjeta 
pristupiti sadnji istih.  
 
Stjepan Trstenjak: 
Postavio je pitanje zašto su stali radovi na sanaciji deponije Totovec? Zamolio je da 
obrazloženje dostavi GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec. 
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da se deponija sanira i dalje. Možda je došlo do tehničkih problema, ali radovi 
nisu stali zbog novčanih problema. Predložio je da Čakom da izvješće te da to izvješće 
proširi i sa obrazloženjem sudbine odlagališta deponije Totovec prema studiji odlagališta kao 
i sa obrazloženjem da li deponija otpada Piškornica ili prijedlozi koji dolaze iz Varaždina? To 
može biti i točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici.  
 
 
Karolina Juzbašić: 
Konstatirala je da bi se na biciklističkoj stazi od Nedelišća prema Ivanovcu, moglo postaviti 
par klupica i kanti za smeće jer je to lokacija koju građani često koriste za rekreaciju. 
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da će se konzultirati sa GKP „Čakom“ te da nema razloga da se to ne napravi. 
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Stjepan Kovač postavio je dva pitanja: 
a) Što se to događa na poligonu koji je u vlasništvu Kinološkog društva i zašto je on u takvom 
stanju?  
b) Da li se mogu postaviti znakovi za zabranu šetnje pasa po dječjim igralištima i da li netko 
provodi kažnjavanje nesavjesnih vlasnika takvih pasa?  
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Poligon je dan na korištenje kinološkom društvu. Dio baraka su preselili, a poligon je 
ostao. Predsjednik je rekao da će taj poligon sanirati. Grad Čakovec također se uključio u 
sanaciju.  
b) Znakove smo postavili, međutim oni brzo nestaju i činjenica je da ima nesavjesnih 
pojedinaca. 
 
Zoran Vidović 
Priključio se odgovoru vezanom uz poligon te je rekao da se u tom smislu provodi čitav niz 
aktivnosti. 
 
Ivan Blažeka: 
Postavio je pitanje da li se može sanirati odvodni kanal oborinskih voda prema Štefancu.  
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da je dogovoreno s Međimurskim vodama da izrade projekat za daljnju 
sanaciju.  
 
Renato Slaviček: 
Priključio se pitanju vijećnice Ljubice Pavčec, te je ujedno postavio pitanje što je sa 
održavanjem dječjih igrališta, posebno na lokaciji Čakovec jug, a onda i ostalih?  
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da se igrališta obilaze. Što se može se popravi. Slaže se da igrališta moraju biti 
uredna i održavana.  
 
Vedran Mikulić: 
Postavio je pitanje vezano uz Ugovor o kupoprodaji nekretnina (Dom hrvatske vojske) od 17. 
srpnja 2008. i Sporazum o poslovnoj suradnji vezanoj uz izmjene i dopune GUP-a Grada 
Čakovca te ga zanima koji je iznos platio Grad Čakovec temeljem navedenog Ugovora 
Međimurskoj županiji te da li je Međimurska županija izvršila izmjene prostornog plana 
odrađene ili je to u tijeku? 
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da Grad Čakovec više nema nikakvih obveza plaćanja Međimurskoj županiji, 
da je Grad Čakovec vanknjižni vlasnik Časničkog doma, da se očekuje ovih dana tabularna 
isprava od Međimurske županije, da Međimurska županija sprema skidanje tereta sa 
nekretnina – vojnih objekata te da Međimurska županija neke od tih materijala sprema staviti 
na jesensku sjednicu Skupštine.   
 
Vedran Mikulić: 
Uputio je na članak 7. navedenog Ugovora u kojem stoji da će se nekretnina koristiti za 
knjižničarsku djelatnost, a ne za ugostiteljsku. 
 
Branko Šalamon: 
Odgovorio je da je kafić u interesu knjižnice.  
 
Marija Ružić:  
a) Izrazila je nezadovoljstvo odgovorima koje je primila na prošloj sjednici. U Proračunu je 
prikazano 2 milijuna kuna povrata jamčevine. Da li je povrat odnosno jamčevina, zakonski 
regulirana? Ta prodaja ima nelogičnosti. 
b) Konstatirala je da su od Hobby prostora tri prodana, a da od 238 tisuća kune Grad 
Čakovec nije dobio ni lipe. Ostali smo sa tri podrumske prostorije koje nikada neće biti 
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prodane i gdje je tu onda interes Grada? Ujedno je postavila pitanje kada je  Grad Čakovec 
uopće uspio prodati zemljište iznad početne cijene. 
 
Branko Šalamon: 
Ne vidim pitanja pa ne vidim što odgovoriti. 
 
Andrej Pal: 
a) Konstatirao je da je situacija u pokrajnim ulicama uz centar katastrofalna. Dvorišta se ne 
koriste za parkiranje, već se koriste ceste, kolnici. Tu bi nešto trebalo riješiti.  
b) Postavio je pitanje da li će se cijena vode opet povećavati? Javnost je nezadovoljna i 
nesretna. Boje se da će poskupljenje biti veće. 
c)  Pozdravio je aktivnosti mladih i akciju da se odobri vožnja biciklom kroz centar grada te je  
izrazio nezadovoljstvo ponašanjem alkoholiziranih mladih navečer u parku. Zatražio je 
pisano izvješće o broju kontrola u parku i broju prijavljene djece.  
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Ukupno je izrečeno 604 novčanih kazni od kojih su 482 kazne prometnog redara i 122 
kazne komunalnih redara za prekršaje iz Odluke o zelenim površinama. Od ostalih prekršaja 
iz domene komunalnog reda, izrečeno je 50 novčanih kazni. U prekršajnom postupku su 263 
kazne (44%) od toga je nakon opomena izdano 149 prekršajnih naloga. Plaćena je 231 
kazna (38%). U proračun je ostvaren prihod u iznosu od 130 tisuća kuna.   
c) Poštovati ću Odluku Gradskog vijeća vezanu uz vožnju biciklom. Podsjetio je na ankete i 
peticije koje je provodio HNS i HDZ o vožnji biciklom. Zabranili smo bicikle u centru radi 
neprimjerenog ponašanja biciklista. Vani su ljudi u prometu daleko civiliziraniji. Biciklisti imaju 
svoje trake gdje se ne parkiraju vozila kao kod nas. Izvješće o provođenju kontrole u našem 
parku će se dati.  
 
Romano Bogdan: 
a) Konstatirao je da u naselju Globetka, od Policijske uprave prema zapadu, nije izvršena 
sanacija prekopa pa je pitao kada će doći do asfaltiranja? 
b) Postavio je pitanje što će se učiniti na pronalaženju pojedinaca koji neadekvatnim 
grafitima devastiraju spomenike I. kategorije u Čakovcu?   
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Investitor još uvijek radi, kad završi radove doći će i do sanacije.  
b) Nastojati će se pronaći način što i kako učiniti.  
 
Jurica Horvat: 
Postavio je pitanje da li se u Ulici ZAVNOH-a, kod vrtića, može postaviti neka rasvjeta, ležeći 
policajci radi vozača koji po toj ulici prilično jure pa je postala opasna? 
 
Branko Šalamon: 
Vidjeti ćemo što se tu može učiniti.  
 
U 13.19 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  
 
Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček (u ime vijećnika Kluba HSLS-a), Stevo Tkalčec, 
Marija Ružić, Branko Šalamon, Vedran Mikulić, Romano Bogdan, Renato Slaviček, Andrej 
Pal 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
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Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Polugodišnje izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. 
usvojeno većinom glasova. 
 
Točka 2.  
 
Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček (u ime kluba vijećnika HSLS-a) 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Polugodišnje izvješće o 
radu gradonačelnika usvojeno većinom glasova. 
 
Točka 3.  
 
Davanje Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Suglasnost za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec na kreditno zaduženje Razvojnoj 

agenciji Grada Čakovca – ČakRa d.o.o. Čakovec, za provedbu projekata iz IPA 
programa komponenta II. Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Projekt  
„Kača“, sukladno članku 88. stavak 5. Zakona o proračunu (NN RH 87/08).  
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost za zaduženje 
Čakri d.o.o. Čakovec dana većinom glasova. 
 
Točka 4.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata  
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  „Za“ je glasovalo 20 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 stipendiranju studenata donesena jednoglasno. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na 
području Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stevo Tkalčec, Gordan Vrbanec, Andrej Pal, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na 
području Grada Čakovca  

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
Točka 6.  
 
Projekt grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase 
instaliranih energetskih postrojenja na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stjepan Kovač, Gordan Vrbanec, Stjepan 
Trstenjak, Renato Slaviček, Marija Ružić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Grad Čakovec kao potpisnik Energetske povelje gradonačelnika i župana RH, 

iskazuje interes da bude nositelj Projekta grijanja objekata u vlasništvu Grada 
Čakovca toplinskom energijom iz biomase iz instaliranih energetskih postrojenja na 
području Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Projekt), bez ikakve obveze financiranja 
bilo koje faze Projekta (niti pripreme niti izvođenja), uz obvezu da Regionalna razvojna 
agencija Međimurje – REDEA d.o.o. pripremi detaljniju razradu financijskih pokazatelja 
Projekta. 
          Proizvođači viška energije iz članka 1. ove Odluke obvezni su financirati sve 
troškove Projekta.  
          Prije potpisivanja bilo kakvih ugovora odnosno stvaranja bilo kakvih obveza 
Gradu Čakovcu potrebno je o svemu obavijestiti Gradsko vijeće i to prvenstveno zato 
jer se u Projektu ne radi o objektima u vlasništvu Grada Čakovca, već o objektima 
kojih su vlasnici pravne osobe.  
          Grad Čakovec ovim iskazivanjem interesa daje mogućnost da se zainteresirane 
strane jave na natječaj za osiguranje sredstava potrebnih za provođenje Projekta. 

Grad Čakovec kao potencijalni nositelj projekata poziva sve zainteresirane da 
procijene, predlože i financiraju i druge oblike plasmana energije iz obnovljivih izvora. 

„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu Gradskog vijeća u 14.53 sati. 
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KLASA: 021-05/10-01/150 
URBROJ: 2109/2-02-10-08 
Čakovec, 15. srpanj 2010. 

 
 
     PROČELNIK                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


