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REPUBLIKA HRVATSKA 
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GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA 

PREDMET: odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Lovre Horvata 

Vezano uz pitanje vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca Lovre Horvata na 
11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. srpnja 2022., dostavljam tražene odgovore 
na postavljena pitanja, a koje odgovore možete pronaći i u Izvodu iz zapisnika sa 11. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca: 

.Bilo bi interesantna pogledati koliko je u rekonstrukciju ceste Čakovec - Novo Selo 
Rok uložena od 2012. - 2022. Novo Selo Rok nije jedina dionica kojoj je potrebna 
rekonstrukcija. O prometnoj infrastrukturi treba razgovarati kod donošenja Proračuna 
za 2023. i pripadajućih projekcija. Raspolažemo određenim sredstvima. Nadam se 
uspjehu u ap/iciranju prema sredstvima /TU. O cijeni rekonstrukcije možemo 
razgovarati tek nakon izrade projektne dokumentacije za koju također treba osigurati 
sredstva u proračunu. 

Što se tiče ceste Krištanovec - Slemenice, odgovor je jednak prethodnome. 

Projekti za pješačko biciklističku stazu prema Murskom Središću započeti su 2014. 
Možda je trebalo drugačije razgovarati sa Hrvatskim cestama, u smjeru da su mještani 
naselja Žiškovec i Slemenice ipak zaslužili pješačko biciklističku stazu te da nećemo 
čekati početak izgradnje te staze na potezu prema Murskom Središću. Hvala 
Hrvatskim cestama što su započele s radovima.,, 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAKOVEC 

GRADONAČELNICA 

KLASA: 024-03/22-01/9 
URBROJ: 2109-2-01-22-04 
Čakovec, 27. rujan 2022. 

Gradskom vijeću 
Grada Čakovca 

PREDEMET: odgovor na vijećničko pitanje 

Vezano uz pitanje vijećnice Gradskog vijeća Grada Čakovca Sandre Oslaković 
na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. srpnja 2022., dajem sljedeći odgovor: 

U skladu s Ugovorom o dogovorenim postupcima zaključenim s ovlaštenim 
revizorskim društvom u kolovozu 2021., provedeni su dogovoreni postupci sa svrhom 
ispitivanja postoje li u poslovnim knjigama Grada Čakovca nepravilnosti u okviru 
zahtijevanih dogovorenih postupaka, te je sastavljena Izvješće. Na temelju navedenog 
Izvješća ovlaštene institucije provode izvide i druge mjere radi prikupljanja podataka. 
Prema odredbi članka 206. f Zakona o kaznenom postupku (NN RH 152/08, 76/09, 
80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22), 
propisano je: ,,Postupanje tijekom izvida je tajno. Tijelo koje poduzima radnju upozoriti 
će osobe koje u njoj sudjeluju da je odavanje tajne kazneno djelo." 

Prema saznanjima, postupak izvida je još uvijek u tijeku. Po završetku izvida i 
donošenja rješenja nadležnog državnog odvjetništva biti će moguće iznošenje 
detaljnijih informacija o navedenom predmetu. 
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