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Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko

S K R A ĆE N I Z A P I S N I K

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 28. rujna 2014. godine
u prostorijama Općine Petrovsko.

Započeto u 9,00 sati.

PRISUTNI: Rudolf Semenić, predsjednik Općinskog vijeća
Milan Hršak, potpredsjednik Općinskog vijeća
Željko Presečki, član vijeća
Marijan Škrnjug, član vijeća
Stjepan Herak, član vijeća
Vilim Zajec, član vijeća
Damjan Bajčić, član vijeća
Eduard Presečki, član vijeća
Darko Jagić, član vijeća
Miljenko Golec, član vijeća

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Franjo Šanjug, koji je svoj izostanak opravdao i Žarko Fruk koji svoj izostanak nije opravdao.
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Od ostalih sjednici su prisustvovali:
Ivan Šanjug, načelnik općine,
Stjepan Krklec, zamjenik načelnika općine.

Zapisničar: Suzana Presečki.

Rudolf Semenić  predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na odazivu, te konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj vijećnika (od 13 prisutno 11), da se
ista može održati, te se mogu donositi pravovaljane odluke i drugi akti.
Dnevni red za današnju sjednicu primili ste poštom.
Da li ima tko kakvu izmjenu ili dopunu?

Izmjena i dopuna nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao prijedlog dnevnog reda kao što je u pozivu navedeno na glasanje:
Tko je: ZA: 11 (jedanaest vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN:0 (nitko)

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je jednoglasno prihvaćen predloženi dnevni red za današnju sjednicu, kako slijedi:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko
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održane 17. lipnja 2014. godine.
2. Donošenje Obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.
3. Donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01. 01. 2014. do 30. 06. 2014. godine.
4. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 01. 2014. do 30. 06. 2014. godine.
5. Donošenje Odluke o isključivanju iz opće uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Petrovsko i k.o. Svedruža.
6. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste u Preseki Petrovskoj.
7. Pitanja i prijedlozi.

TOČKA 1.
Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko
održane 17. lipnja 2014. godine

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući da nema prijavljenih za raspravu daje skraćeni zapisnik na glasanje.

Tko je ZA: 11 (jedanaest vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
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Usvaja se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 17. lipnja 2014. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 2.
Donošenje Obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje
od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća dao je Obračun Proračuna na glasanje:

Tko je :

ZA: 4 (četiri vijećnika)
PROTIV: 7 (sedam vijećnika)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Predsjednik Vijeća je konstatirao da Obračun Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine nije donijet, uz napomenu da se vijećnicima trebaju
dostaviti na kućnu adresu fakture od Niskogradnje Pregrada prije sljedeće sjednice Općinskog vijeća.

TOČKA 3.
Donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje
od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine.
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Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća dao je Polugodišnji Obračun Proračuna na glasanje:

Tko je:

ZA: 11 (jedanaest vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Predsjednik Vijeća je konstatirao da je Polugodišnji obračun Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine donijet jednoglasno u tekstu koji se
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“

TOČKA 4.
Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine.

Predsjednik Vijeća dao je riječ načelniku Općine Petrovsko.
Ivan Šanjug, načelnik Općine Petrovsko podnio je izvještaj o radu o sljedećim točkama:
 aktivnosti vezane za zimsko čišćenje i održavanje cesta,
 izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Svedruži,
 izgradnja magistralnog vodovoda Mužari–Slatina i Stara Ves–Mala Pačetina,
 ishođenje građevinske dozvole za vodovode GredenecŽivičnjaki i Rovno,
 izrada projektne dokumentacije za dogradnju i modernizaciju OŠ A. Mihanovića Petrovsko
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 rekonstrukcija ceste D206, rješavanje problematike ishođenja potrebnih dozvola i rješavanje imovinskopravnih odnosa,
 uređenje nerazvrstanih cesta u Rovnom  Puhov brijeg i Bobekov klanac,
 sanacija odvodnje u Rovnom
 uređenje nerazvrstane ceste i odvodnje u zaseoku Bračevići,
 obilježavanje Dana općine,
 zajednički projekti s Krapinskozagorskom županijom.
 aktivnosti s Gradom Krapinom i okolnim općinama na zajedničkim projektima.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća je zaključio raspravu te je Općinsko vijeće jednoglasno, sa 11 glasova ZA donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA OPĆINE PETROVSKO
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJLIPANJ 2014. GODINE

I.
Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Petrovsko za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine.

II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 5.
Donošenje Odluke o isključivanju iz opće uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Petrovsko i k.o. Svedruža.

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točci.

Vijećnik Stjepan Herak je u 11,00 sati zbog drugih obaveza napustio sjednicu, pa je ostalo 10 vijećnika.

Nakon rasprave i uvida vijećnika u preslike katastarskih planova, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje odluku na glasanje.

Tko je

ZA: 10 (deset vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽANI: 0 (nitko)

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU
I.

Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi u:

k.o. Svedruža na:


nekretnini oznake dio k.č.br. 1833 pod novom oznakom 1833/2, površine 10 m2 upisana u Popis I,



nekretnini oznake dio k.č.br. 1859/11 pod novom oznakom 1859/14, površine 47 m2 upisana u Popis I,



nekretnini oznake dio k.č.br. 1859/11 pod novom oznakom 1859/15, površine 66 m2 upisana u Popis I,

2
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nekretnini oznake dio k.č.br. 1859/12 pod novom oznakom 1859/16, površine 225 m2 upisana u Popis I,



nekretnini oznake dio k.č.br. 1861 pod novom oznakom 1861/2, površine 8 m2 upisana u Popis I,



nekretnini oznake dio k.č.br. 1863 pod novom oznakom 1863/2, površine 30 m2 upisana u Popis I,

k.o. Petrovsko na:


nekretnini oznake k.č.br. 2672/2, površine 28 čhv upisana u Popis I,



nekretnini oznake k.č.br. 2672/4, površine 9 čhv upisana u Popis I,



nekretnini oznake k.č.br. 2672/5, površine 6 čhv upisana u Popis I,



nekretnini oznake k.č.br. 2672/6, površine 6 čhv upisana u Popis I,



nekretnini oznake k.č.br. 2672/7, površine 15 čhv upisana u Popis I,



nekretnini oznake k.č.br. 2672/8, površine 9 čhv upisana u Popis I i



nekretnini oznake k.č.br. 2672/9, površine 22 čhv upisana u Popis I.

Za čestice u k.o. Petrovsko nema prijavnog lista jer se isključivanje iz opće uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi treba provesti na cijelim česticama.
II.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Krapini provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećih zemljišno
knjižnih uložaka: Popis I k.o. Svedruža i Popis I k.o. Petrovsko, javno dobro u općoj uporabi, te iste upisati u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Općine
Petrovsko.

III.

IV.

Obvezuje se investitor rekonstrukcije (obnove) dijelova državne ceste D206 ValentinovoPetrovsko – Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, da osigura zemljište i uredi
prikladni put do svih katastarskih čestica koje ukidanjem svojstva javnog dobra sukladno ovoj Odluci više neće imati pristup javnoprometnoj površini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.

Obrazloženje
Utvrđuje se da su nekretnine u k.o Svedruža oznake: dio k.č.br. 1833 pod novom oznakom 1833/2, površine 10 m2,dio k.č.br. 1859/11 pod novom oznakom 1859/14, površine 47
m2,dio k.č.br. 1859/11 pod novom oznakom 1859/15, površine 66 m2,dio k.č.br. 1859/12 pod novom oznakom 1859/16, površine 225 m2, dio k.č.br. 1861 pod novom oznakom 1861/2,
2
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površine 8 m2,dio k.č.br. 1863 pod novom oznakom 1863/2, površine 30 m2, sve upisane u Popis I k.o. Svedruža, javno dobro u općoj uporabii nekretnine u k.o. Petrovsko oznake: k.č.br.
2672/2, površine 28 čhv, k.č.br. 2672/4, površine 9 čhv, k.č.br. 2672/5, površine 6 čhv, k.č.br. 2672/6, površine 6 čhv, k.č.br. 2672/7, površine 15 čhv, k.č.br. 2672/8, površine 9 čhv i k.č.br.
2672/9, površine 22 čhv, sve upisane u Popis I k.o. Petrovsko, javno dobro u općoj uporabi, treba provesti na cijelim česticama.
Utvrđuje se da su predmetne nekretnine obuhvaćene parcelacijskim elaboratom za rekonstrukciju (obnovu) dijelova državne ceste D206 ValentinovoPetrovsko. Svojstvo javnog
dobra u općoj uporabi skida se sa navedenih nekretnina kako bi iste mogle biti predmetom kupoprodaje u postupku izvlaštenja pokrenutom od strane investitora – Hrvatskih cesta d.o.o. iz
Zagreba. Prilikom rekonstrukcije (obnove) ceste, investitor je dužan osigurati prilaz svim katastarskim česticama koje ukidanjem statusa javnog dobra sukladno ovoj Odluci neće imati
pristup javnoprometnoj površini.

TOČKA 6.
Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste u Preseki Petrovskoj.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točci.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća dao je Odluku na glasanje:

Tko je

ZA: 10 (deset vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽANI: 0 (nitko)

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU
I.
Sukladno navedenim odredbama Zakona o cestama i s obzirom na činjenicu da su se kat. čestice broj 1215, 1216/3, 1217, 1218, 1219 i 1221 k.o. Petrovsko, u naselju Preseka
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Petrovska, na dan stupanja na snagu Zakona o cestama koristile kao put – nerazvrstana cesta prema zaselku za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koja je bila pristupačna većem broju
korisnika, a službeno nije bila razvrstana kao nerazvrstana cesta – javno dobro, niti upisana u zemljišnim knjigama ili katastarskim evidencijama kao takva, utvrđuje se potreba upisivanja
stvarnog stanja navedenog puta ceste na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru i zemljišnim knjigama kao nerazvrstana cesta – javno dobro pod nazivom „Put na
Rumbakovo“ u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Općine Petrovsko, neovisno o postojanju upisa prava vlasništva trećih osoba.

II.
Zadužuju se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Petrovsko za provođenje potrebnih radnji kako bi se navedeni put evidentirao i utvrdio kao nerazvrstana cesta –
javno dobro u općoj uporabi bez posebnog postupka izvlaštenja i isplate naknade vlasnicima, sukladno odredbama Zakona o cestama.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.

TOČKA 7.
Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda bilo je pitanja i prijedloga bez donošenja zaključaka ili odluka.

Dovršeno u 11,20 sati.
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ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Suzana Presečki

Rudolf Semenić
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