ZAPISNIK
sa 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri
održane dana 18.06.2015. godine s početkom u 19,00 sati
zbog donošenja akta po hitnom postupku u prostoriji vijećnice

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća gosp. Dražen Crnčec.
Od ukupno 13 članova Općinskog vijeća sjednici su bili prisutni sljedeći članovi:
Dražen Crnčec - predsjednik Općinskog vijeća, Mladen Dobranić – zamjenik
predsjednika Općinskog vijeća, Milan Jaklin, Ivica Kutnjak, Martin Srša, Sanja
Hadela, Anica Brezovački, Krunoslav Colar, Zdravko Kutnjak, Anđelko Tomšić,
Marijan Bogdan.
Opravdani: Tatjana Hažić, Branko Polanec.
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
Franjo Makovec - načelnik općine,
Vlatka Županec - tajnica.

Predsjednik OV je predložio dnevni red, koji su nazočni primili u pozivu na
sjednicu, koji je pročitan i jednoglasno prihvaćen.

DNEVNI RED
1.

Potvrđivanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinsko vijeća i provođenje zaključaka
sa iste sjednice,

2.

Aktualni sat,

3.

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske
zone Sveti Martin na Muri“ – III. dio (UPU Gospodarske zone – III. dio),

4.

Ostala pitanja i prijedlozi.

1

Ad 1.)
Potvrđivanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća i provođenje zaključaka
sa iste sjednice
Dražen Crnčec - predsjednik OV – daje Zapisnik sa 18. sjednice održane 12.05.2015.
godine na potvrđivanje, koje je Općinsko vijeće jednoglasno, od ukupno 11 prisutnih
članova Općinskog vijeća, prihvatilo.

Ad 2.)
Aktualni sat
Načelnik Općine Franjo Makovec informira nazočne o aktualnostima:
-

-

-

-

29. lipnja 2015. godine „Brodska montaža“ ima tehnički pregled objekta,
15. srpnja 2015. godine započinje proizvodnja i zapošljava se 80 radnika,
predviđena je izgradnja ulice unutar UPU Gospodarske zone Sveti Martin na
Muri-III dio za potrebe Brodske montaže,
sljedeći mjesec započinje projektiranje tvornice kabela, čija investicija je vrijedna
6,5 milijuna kuna, podnesen je zahtjev za pojačanje električne enrgije za
gospodarsku zonu, odnosno za izgradnju trafostanice sa 35 kW snage,
pojavio se još jedan novi manji investitor iz Maribora sa domaćim partnerom sa
20 zaposlenih,
započela je izgradnja benzinske pumpe investitora Adria oil koja bi trebala biti
završena za 4 mjeseca, uz koju bi trebala biti pekara i kafić,
800.000,00 kuna dobio je projekt Centar za posjetitelje u Žabniku, a projekt
Skelarska kuća će započeti nakon godišnjih odmora,
završen je glavni projekt Centra za kulturu u Svetom Martinu na Muri, traži se
suglasnost, odnosno posebni uvjeti gradnje, planira se sufinanciranje od strane
Ministarstva kulture, te javljanjem na tematske javne pozive,
ovaj vikend planira se zaprašivanje komaraca.

Ad 3.)
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone
Sveti Martin na Muri“ – III. dio (UPU Gospodarske zone – III. dio)
Načelnik općine Franjo Makovec prezentira prijedlog konačnog nacrta UPU
Gospodarske zone Sveti Martin na Muri-III dio. U obuhvatu UPU-a nalazi se 16
katastarskih čestica i poljski put. Površina obuhvata iznosi 9,1515 ha.
Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13), članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik
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Međimurske županije“ broj 07/2013.-pročišćeni tekst) i Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja „Gospodarske zone Sveti Martin na Muri-III dio“ („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 14/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na
svojoj 19. sjednici, jednoglasno, od ukupno 11 prisutnih članova Općinskog vijeća,
održanoj dana 18.06.2015. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
„GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI“ – III. DIO“
Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Sveti
Martin na Muri-III dio“ u Svetom Martinu na Muri.

Ad 4.)
Ostala pitanja i prijedlozi
-

-

predsjednik Općinskog vijeća Dražen Crnčec informira nazočne da je Gornje
Međimurje postalo Europska destinacija izvrsnosti, s temom „Turizam i lokalna
gastronomija“, dodjela nagrade je u Bruxellesu, održana je skupština LAG-a
Gornje Međimurje u vinskoj kući Hažić,
Mladen Dobranić postavlja pitanje izgradnje stambene zone u Poljskoj ulici
investitora Milena gradnja d.o.o. te za izgradnju ulice u toj zoni,
načelnik Franjo Makovec odgovara da izgradnja ide svojim tokom te da je ulica
izvlaštena, također objašnjava da je stigla ponuda za otkup stana za koji je
zainteresirana Općina za gđu. Hren,
Marijan Bogdan moli da ukoliko ima viška zemlje, treba za nasip u Jurovcu,
načelnik Franjo Makovec informira nazočne da se ovih dana pojavila inicijativa za
nabavu turističkog vlaka koji bi nabavio mještanin općine u privat vlasništvu,
Anđelko Tomšić daje sugestiju da se za daljnji turistički razvoj razmotri i
izgradnja adrenalinskog parka,
Zdravko Kutnjak podsjeća na uronolo i loše stanje mosta u Kapelščaku.

Predsjednik OV je zaključio sjednicu u 19:43 sati.

Za točnost Zapisnika:

Predsjednik OV

Vlatka Županec

Dražen Crnčec
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