REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/02-01-14-03
Bistra, 18.02.2014.

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 18.02.2014. godine u 19,00 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI: Klementina Batina - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, Ivan
Grgec – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski,
Nino Vrban, Senka Gulić, Tea Kranjec, Miroslav Rogina, Vera Grgac
OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Karlo Novosel – stručni suradnik
Darko Slukan – predstavnik medija

ODSUTNI: Davor Križanić, Edvard Prihistal, Danijel Drviš, Franjo Bajzec– svi
opravdano
Zamjenica predsjednika općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, konstatira da
je nazočna većina članova Općinskog vijeća i da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke te
predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra

1.

Aktualni sat

2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Prijedlog Odluke o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja
4. Zaključak o razvrgnuću suvlasništva na nekretninama
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
Zamjenica predsjednika vijeća Klementina Batina daje na usvajanje zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
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Pitanja općinskih vijećnika:
Vera Grgac:
1. Odvojeno sakupljanje otpada – kada je odvoz plastike?
2. Mogućnost izmještanja autobusne stanice kod Kolar na područje Općine Bistra?
Ivan Grgec:
3. Pohvala za zimsku službu.
4. Tko financira dogradnju prostorija Nogometnog kluba Bistra i kolika su utrošena
sredstva?
Klementina Batina:
5. Kada se planira promocija Monografije?
Općinski načelnik Krešimir Gulić odgovara na pitanja Općinskih vijećnika redom:
1. Na poleđini računa za odvoz komunalnog otpada navedeni su termini odvoza plastike
odnosno papira.
2. Sve mogućnosti i raspoloživi argumenti za izmještanje autobusne stanice predočeni su
ZET-u, Županijskim cestama i Gradu Zaprešić, međutim ZET ne želi dati suglasnost za
izmještanje autobusne stanice zbog križanja, zaustavljanja autobusa u zavoju, te
autobusne stanice nasuprot u suprotnom smjeru. Također gradonačelnik Zaprešića nije
suglasan sa izmještanjem autobusne stanice na područje Općine Bistra.
Također najavljuje uređenje autobusnih stajališta u Krapinskoj ulici te formiranje novog
autobusnog stajališta na Bistranskoj ulici kod Sportske i Gajeve.
3. Zahvaljuje se pohvalama za zimsku službu.
4. Prostorije NK Bistra financira u materijalu Općina Bistra, svi radovi te veliki dio
materijala sponzorirani su ili donirani. Općina je do sada utrošila cca 100.000,00 kuna.
5. Promocija Monografije planira se nakon dovršenja poglavlja o novijoj povijesti Bistre od
90 godina koju zajednički intenzivno pripremaju načelnik Krešimir Gulić i zamjenik
načelnika Darko Sever-Šeni obzirom da nisu u potpunosti zadovoljni tekstovima dr.
Dobrovšak.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Kao dopuna dnevnog reda predlaže se točka:
6. Prijedlog Odluke o financiranju toplog obroka učenicima osnovne škole
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sa dopunom.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se predloženom odlukom sufinanciraju slijedeći
programi predškolskog odgoja: redovni 10-satni program i programi za djecu s posebnim
potrebama. Visina subvencije prikazana je pojedinačno za svaki program, a pravo na subvenciju
ostvaruju djeca koja imaju prebivalište na području Općine Bistra odnosno čiji barem jedan
roditelj ima prebivalište na području Općine Bistra.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o visini sufinanciranja programa
predškolskog odgoja (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 4. Zaključak o razvrgnuću suvlasništva na nekretninama
Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da je navedeni Ugovor o razvrgnuću suvlasništva na
nekretninama u gospodarskoj zoni između Eksedre d.o.o. i Općine Bistra potrebno zaključiti zbog
zainteresiranog investitora koji želi kupiti zemljište, a već ima sve potrebne dozvole.
Nadalje se planira zaključivanje Aneksa II Ugovora o zajedničkom nastupu u poticanju investicija
na području Općine Bistra kojim bi se trebalo ugovoriti da će Općini Bistra na ime njezinog
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suvlasništva od 1/10 dijelova zemljišta pripasti u samovlasništvo niz kat. čestica. koje će se
nalaziti na jednoj cjelini.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o razvrgnuću suvlasništva na
nekretninama (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Stručni suradnik Karlo Novosel navodi da je Milice Bajzec iz Gornje Bistre, Sljemenska 36,
uputila Općini Bistra zahtjev kojim traži ukidanje javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane
ceste na k.č.br. 4992, k.o. Bistra Gornja. Temeljem članka 103. Zakona o cestama (NN br. 84/11,
22/13) za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nerazvrstanoj cesti nadležna je
jedinica lokalne samouprave. Obzirom da je trajno prestala potreba korištenja predmetne
nekretnine kao nerazvrstane ceste tj. pješačkog puta, a ujedno je utvrđeno da sve susjedne parcele
imaju osiguran pristup sa javno-prometne površine, predlaže se ukidanje predmetnog pješačkog
puta iz opće uporabe, te upis prava vlasništva u korist Općine Bistra.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o ukidanju statusa javnog dobra
(Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog Odluke o financiranju toplog obroka učenicima osnovne škole
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se predloženom odlukom financiraj toplog obroka
učenicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Bistra prema kriterijima navedenim
u članku 2 iste.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o financiranju toplog obroka
učenicima osnovne škole (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).

Predsjednica općinskog vijeća Klementina Batina zatvara sjednicu.
Dovršeno u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR
Nikolina Coha Godec

ZAMJENICA PREDSJEDNIIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Klementina Batina
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