REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/8
URBROJ: 2156/03-02-14-3
M. Draga, 18. prosinca 2014.

ZAPISNIK
sa 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 27. studenog 2014. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,08 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Boris
Škalamera, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Filčić.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga prozvala
je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da su na sjednici nazočni vijećnici Boris
Škalamera, Sanja Knapić, Jasenka Rutar, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Robert
Marinac, Edvin Rutar, Tin Armanda, Kristijan Dražul, Vanda Smolić.
Odsutan je Robert Dundara.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
dr.med., zamjenik općinskog načelnika, Rikardo Staraj, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Sanja Filčić, pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove, Silvija Vickić, komunalni redar, Robert Kosmić, Ivana Bogati, vježbenica.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se dnevni red dostavljen
vijećnicima uz poziv za ovu sjednicu dnevnog reda dopuni točkom 8. koja glasi
„Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda“, dok je točka 9.
RAZNO.
Potom je stavio na glasovanje dopunjeni dnevni red, te je jednoglasno usvojen
slijedeći
Dnevni

red
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1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga
3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu
„Komunalac“ d.o.o. Jurdani
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja
Brseč (UPU 9)
6. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom natječaju za prodaju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
9. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
Kristijan Dražul istaknuo je da je 13. sjednica počela u 18,07 sati, a ne u 18,00 sati
kako je navedeno u zapisniku.
Kako više nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik Općinskog vijeća dao je na
glasanje zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
za kratko obrazloženje prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da se radi o usklađenju sa
promjenama zakonskih propisa i to Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,
Zakonom o koncesijama i novim Zakonom o javnoj nabavi te statusnom promjenom u
„Komunalcu“ d.o.o. Opatija, koje su detaljno obrazložene u obrazloženju prijedloga
Odluke dostavljenom vijećnicima u materijalima za sjednicu vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga.
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Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Mošćenička Draga.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu
„Komunalac“ d.o.o. Jurdani
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
za kratko obrazloženje prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom propisano je da se iz komunalne djelatnosti održavanja čistoće
isključuje javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada. Sukladno
citiranom Zakonu, djelatnost prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada je javna
usluga, čije obavljanje jedinice lokalne samouprave mogu organizirati na više načina,
i to putem trgovačkog društva koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži
većinski dio dionica odnosno udjela, putem javne ustanove koju osniva jedinica
lokalne samouprave i putem pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji.
Kako je Općina Mošćenička Draga je do sada imala poslove komunalne djelatnosti
održavanja čistoće povjerene „Komunalcu“ d.o.o. Opatija, Draga, čiji su osnivači
jedinice lokalne samouprave Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji i Općina
Mošćenička Draga, predlaže se ovu djelatnost povjeriti Komunalcu d.o.o.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali zamjenik općinskog načelnika,
Nedeljko Dražul, Ferucio Senčić, Robert Marinac, pomoćnica pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove,
Nedeljko Dražul predložio je da se na jednu od slijedećih sjednica Općinskog
vijeća pozove Duško Kulaš zadužen za usluge odvoza otpada iz „Komunalca“ d.o.o.,
kako bi upoznao Općinsko vijeće sa novom zakonskom regulativom i novim načinom
prikupljanja i odvoza otpada.
Donesen je zaključak da će se na jednu od slijedećih sjednica Općinskog vijeća
pozvati Duško Kulaš iz „Komunalca“ d.o.o. radi upoznavanja sa novom zakonskom
regulativom prikupljanja i odvoza otpada.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu „Komunalac“
d.o.o. Jurdani, te je jednoglasno donesena
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu „Komunalac“ d.o.o.
Jurdani

4
Ad. 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3
Sv. Ivan
Utvrđuje se da je u 18,20 sati na sjednicu Općinskog vijeća pristupio Bojan Bilić,
dipl.ing. arh. iz trgovačkog društva PLAN 21 d.o.o., stručnog izrađivača
Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je Bojana Bilića, dipl.ing.arh, izvjestitelja
po toč. 4. dnevnog reda i zamolio za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Bojan Bilić, dipl.ing.arh. pozdravio je nazočne. U obrazloženju je naveo se radi o
izrazito značajnom dokumentu prostornog uređenja za Općinu Mošćenička Draga. U
relativno kratkom zakonskom roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave
pribavljene su sve potrebne suglasnosti na Plan, i to suglasnost Primorsko-goranske
županije, kao i suglasnost nadležnog Ministarstva, koja je pribavljena na dan
održavanja sjednice Općinskog vijeća, čime su se stekli uvjeti da se konačni prijedlog
Plana dostavi Općinskom vijeću na usvajanje. Urbanistički plan uređenja je temeljni
provedbeni dokument svake jedinice lokalne samouprave, a ovaj je osobito važan jer
se radi o terenu koji je vrlo prokluzivan, kako sa stajališta ljudi koji tamo raspolažu
nekretninama, tako i sa stajališta budućih ulaganja koja će se tamo desiti. Pri izradi
plana posebna pozornost posvećena je javnom interesu, velikoj većini primjedbi
građana je pozitivno udovoljeno i u najvećem aspektu je prihvaćen javni interes, kako
bi se taj prostor mogao primjereno razvijati. Istaknuo je da prema ovom Planu nema
opasnosti da bi se na Sv. Ivanu mogle odvijati neke intervencije koje bi taj prostor
nagrdile. Radi se o dokumentu koji jamči kvalitetan razvoj tog prostora, a da se radi o
kvalitetnom i u skladu sa zakonom izrađenom Planu potvrđuje i činjenica da je Plan
dobio potrebne suglasnosti svih nadležnih tijela. Nadalje je istaknuo da se u u osnovi
radi o Zoni koja se sastoji iz dijela koji je naselje i dijela turističke zone, koji će se
vjerojatno mijenjati kroz prostorni plan. Zona stambene namjene normirat će se po
vrlo strogim uvjetima, propisane su vrlo velike građevne čestice. Propisani su
minimalni uvjeti u aspektu prometne i komunalne infrastrukture, a ipak dovoljni da bi
taj prostor mogao „živjeti“. Radi se o Planu koji je višestruko prezentiran. Istaknuo je
da je javni interes je sačuvan, te su stvoreni barometri kvalitetne urbanizacije.
Prostorni plan je provedbeni dokument, koji jamči razvoj, ali na način da ne propisuje
građevinske čestice u detaljima. Fiksna je jedino komunalna i prometna infrastruktura.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je na izlaganju te otvorio raspravu.
Tin Armanda istaknuo je primjedbu da su materijali za sjednicu vijeća kasno
dostavljeni, te da karte – grafički prikazi za sjednicu nisu dostavljeni.
Zamjenik načelnika istaknuo je da je grafički prikaz sa svim kartama dostupan
mjesecima u Općini, pa ga je svatko mogao dobiti na uvid.
Kristijan Dražul postavio je pitanje da će se nakon donošenja UPU-a ići na
donošenje DPU-a.
Bojan Bilić je odgovorio da je UPU sada glavni regulatorni dokument, te se neće
izrađivati DPU-u. Ovaj plan ne utvrđuje granice kao DPU odnosno „ne stavlja kuću
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na poziciju“, on ostavlja otvorena vrata arhitektima koji će planirati kuće, ali su
postavljeni takvi okviri koji zaštićuju prostor.
Edvin Rutar: kada će se raditi projekt ceste jer u Odluci o donošenju Plana stoji da
se neće moći pristupati gradnji dok se ne riješi pitanje ceste.
Bojan Bilić odgovorio je da pitanje dozvole gradnje rješava mjerodavni Zakon, a u
Plan su unesena zakonska rješenja. Jedan od uvjeta za gradnju je pristup parceli, pa je
u tom smislu cesta preduvjet da bi parcele u tom području mogle postati građevinske.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan
Utvrđuje se da je sa 8 glasova za, jednim glasom „protiv“ i jednim „suzdržanim“
donijeta
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan
Bojan Bilić zahvalio je nazočnima na postavljenim pitanjima te napustio sjednicu
Općinskog vijeća u 18,36 sati.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja
groblja Brseč (UPU 9)
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je općinskog načelnika za objašnjenje
preijdloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja Brseč
(UPU 9)
Općinski načelnik naveo je da je prije nekoliko godina Općina kupila jednu
parcelu u svrhu proširenja groblja Brseč. Proširenje groblja Brseč predviđa se već više
godina Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture. Da bi se
moglo pristupiti proširenju groblja potrebno je donijeti Urbanistički plan uređenja
proširenja groblja. Prostornim planom na tom je području predviđen DPU, koji je kao
dokument prostornog uređenja ukinut novim zakonskim rješenjima. Stav stručnih
službi Županije je da je u svrhu gradnje groblja potrebno donijeti Urbanistički plan.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik općinskog
načelnika, Robert Marinac, predsjednik Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul, Edvin
Rutar,
Kako se više nitko nije za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja Brseč (UPU 9).
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja Brseč (UPU
9)
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Ad. 6. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom
natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - k.č.
887/1 k.o. Mošćenice
Predsjednik Općinskog Vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine podnio je
izviješće o provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga - k.č. 887/1 k.o. Mošćenice. Naveo je da je javni natječaj objavljen
u Novom listu od 13. listopada 2014., s početnom cijenom od 11.183.000,00 kuna, te
da za kupnju navedene nekretnine nije pristigla niti jedna ponuda.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća, Robert
Marinac, Nedeljko Dražul, donesen je slijedeći
Zaključak
Ponovit će se javni natječaj za prodaju k.č. 887/1 k.o. Mošćenice s početnom
cijenom 11.183.000,00 kuna, time da će se ostaviti rok za podnošenje ponuda 40
dana.
Ad. 7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice
Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine naveo je kako
se po javnom natječaju za prodaju navedene nekretnine, objavljenom u Novom listu
od 16. rujna 2014. s početnom cijenom od 3.000.000,00 kuna nije pristigla niti jedna
ponuda. Ovim prijedlogom predlaže se prodaja navedene nekretnine s početnom
cijenom od 2.700.000,00 kuna.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali zamjenik općinskog načelnika,
predsjednik Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o pristupanju prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice s početnom cijenom od
2.700.000,00 kuna.
Ad. 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
za kratko obrazloženje prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je da je umjesto dosadašnjeg
člana Povjerenstva Tahira Zubčevića, koji više nije zaposlen u Općini, za člana
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predložena
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
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Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Ad. 9. RAZNO
1. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine obavijestio je
vijećnike o podnesenom zahtjevu za kupnju suvlasničkog dijela Općine Mošćenička
Draga u nekretnine k.č. 2121/1 k.o. Kraj. Općina Mošćenička Draga suvlasnik je
navedene nekretnine u 1/6 dijela, dok je 5/6 u vlasništvu obitelji podnositelja zahtjeva.
U zahtjevu se navodi da podnositelj namjerava graditi obiteljsku kuću na navedenoj
nekretnini.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se zatražiti procjena vrijednosti
predmetne nekretnine odnosno 1/6 dijela nekretnine po ovlaštenom vještaku, radi
prodaje nekretnine.
2. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine obavijestio je
vijećnike o podnesenom zahtjevu za zamjenu k.č. 2698/3 k.o. Kalac za nekretnine u
vlasništvu podnositelja zahtjeva k.č. 2592/2, k.č. 2593/2 k.o. Kalac. Sukladno članku
18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Općine Mošćenička Draga, zamjeni nekretnina može se pristupiti jedino radi gradnje
ili rekonstrukcije javno-prometnih površina, gradnje ili rekonstrukcije objekata ili
uređaja komunalne infrastrukture te drugih objekata od značenja za Općinu
Mošćenička Draga. Obzirom da nekretnine koje se nude u zamjenu nisu u smislu te
Odluke od interesa za Općinu Mošćenička Draga, zahtjevu nije moguće udovoljiti.
Također je podnesen zahtjev za k.č. 428 k.o. Mošćenice, za koju se navodi da je
podnositelj koristi već 40 godina te predlaže da Općina „sagleda mogućnost kako bi
ista prešla u njegovo vlasništvo“.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se zamjeni nekretnina neće pristupiti, a
podnositelj će se obavijestiti da je nekretnine u vlasništvu Općine za koje je podnio
zahtjev za zamjenu, nakon procjene po ovlaštenom sudskom vještaku, moguće kupiti,
ukoliko je podnositelj zahtjeva za kupnju zainteresiran. Nekretnina za koju podnositelj
zahtjeva navodi da je koristi niz godina za sada se neće prodavati.
3. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine obavijestio je
vijećnike da je zaprimljen zahtjev za kupnju 1/3 suvlasničkog dijela Općine Mošćenička
Draga nekretnina upisanih u zk.ul. 1611 i zk.ul. 457 k.o. Kalac.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se zatražiti procjena vrijednosti
predmetnih nekretnina po ovlaštenom sudskom vještaku, radi pristupanja prodaji istih.
4. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine obavijestio je
vijećnike da je zaprimljen zahtjev za kupnju k.č. 842/2 k.o. Draga.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se navedena nekretnina neće prodavati.
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5. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine
obavijestio je vijećnike da je zaprimljen zahtjev za ukidanje statusa javnog dobra na k.č.
3575/75 k.o. Draga te premještaj puta s navedene parcele na k.č. 817/7 k.o. Draga.
Nekretnina k.č. 817/7 k.o. Draga na koju se predlaže premještanje puta nije u
samovlasništvu podnositeljice zahtjeva. Navedeni zahtjev podnesen je radi
legalizacije objekta dijelom sagrađenog na javnom putu.
Nakon kraće rasprave odlučeno je da se zahtjevu za ukidanje statusa javnog dobra
na opisani način za sada ne udovoljava, već je prethodno potrebno dostaviti suglasnost
oba suvlasnika parcele na koju se predlaže premještanje puta.
6. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine obavijestio je
vijećnike da je zaprimljen zahtjev za kupnju k.č. 3194/4 k.o. Brseč. Podnositelj navodi
da je navedena nekretnina okružena parcelom u njegovom vlasništvu, što je razvidno iz
kopije katastarskog plana. Prema podacima iz zemljišne knjige, vlasnik susjedne
parcele nije podnositelj zahtjeva.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se navedena nekretnina za sada neće
prodavati.
7. Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove podnijela je
izvještaj o poštivanju ugovornih obveza iz Ugovora o koncesiji za gospodarsko
korištenje muzejske zbirke i toša u Mošćenicama. Ugovor je zaključen na dvije godine i
ističe u rujnu 2015. Godišnja naknada za koncesiju je 25.000,00 kuna. Jedinstveni
upravni odjel Općine Mošćenička Draga kao davatelja koncesije izvršio je nadzor nad
poštivanjem odredbi ugovora o koncesiji te je utvrđeno da koncesionar u potpunosti
poštuje sve odredbe ugovora.
Kristijan Dražul postavio je pitanje da li koncesionar smije zatvoriti zbirku na oko
dva mjeseca bez obavijestio davatelju koncesije te istaknuo da je muzejska zbirka bila
zatvorena oko dva mjeseca.
Pomoćnica pročelnice odgovorila je da je koncesionar prema ugovoru muzejsku
zbirku i toš dužan držati otvorenim od 01. rujna do 14. lipnja u vremenu od 10,00 do
17,00 sati.
8. Robert Marinac predložio je da se, u svrhu boljeg informiranja građana, razmotri
mogućnost da svi koji su zainteresirani za objave na web stranici Općine, budu putem emaila obaviješteni o svim novostima koje se svakodnevno objavljuju na web stranici
Općine Mošćenička Draga.
9. Tin Armanda istaknuo je primjedbu da državna cesta D66 na ulazu u Mošćeničku
Dragu koja se asfaltira nije kvalitetno asfaltirana.
10. Nedeljko Dražul istaknuo je da je na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog
vijeća zaključeno da se braniteljima iz Domovinskog rata neće priznati povlastice umanjenja kod plaćanja komunalnog doprinosa u postupcima legalizacije po Zakonu o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, već da će se razmotriti mogućnost
priznavanja povlastica braniteljima u drugim postupcima npr. kod plaćanja
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komunalnog doprinosa. Predlaže da se donese
povlasticama u plaćanju komunalnog doprinosa.

odluka

o

eventualnim

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, predsjednik Općinskog
vijeća, općinski načelnik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, pomoćnica
pročelnice za financijske i računovodstvene poslove zaključeno je da će se održati
sastanak na kojem će se odlučiti o priznavanju eventualnih povlasticama braniteljima
kod plaćanja komunalnog doprinosa.
11. Zamjenik načelnika obavijestio je vijećnike da je kuća Betty koji koristi
Talijanska zajednica urisana kao javna zgrada kulturno-poslovne namjene u vlasništvu
Općine Mošćenička Draga.
12. Zamjenik načelnika obavijestio je vijećnike da uris stepeništa u ulici Ljube
Mrakovčića u okućnici kuće u vlasništvu Općine na k.č. 2372 k.o. Kraj još nije
izvršen, te je zaključeno da će se postupak urisa stepeništa prepustiti drugoj
geodetskoj tvrtki.
12. Kristijan Dražul postavio je pitanje koliko puta tjedno pometač Komunalca
d.o.o. čisti u Mošćenicama. Zaključeno je da će se kontaktirati Komunalac d.o.o. kako
bi se izvršilo pometanje Mošćenica prije manifestacije „Andrejna“.
13. Sanja Knapić obavijestila je vijećnike da su predsjednica Socijalnog vijeća
Općine Mošćenička Draga i ona posjetile 12 stanovnika Općine Mošćenička Draga
starijih od 90 godina sa poklon paketima Općine.
14. Ferucio Senčić obavijestio je vijećnike da je sa DVD Sisol obišao osnovne škole
na području Općine i podijelio učenicima promotivni materijal o vatrogastvu.
15. Nedeljko Dražul obavijestio je vijećnike da DVD Sisol organizira čišćenje
„prstena“ oko Mošćenica kako bi se Mošćenice očistile od raslinja što pridonosi zaštiti
od požara. Istaknuo je da je županijska cesta ispod Mošćenica u izrazito lošem stanju
kao i zid na „Kosnici“ kojem prijeti mu urušavanje, te je potrebna hitna sanacija.
16. Robert Marinac postavio je pitanje da li je riješeno korištenje sanitarija za
posjetitelje Mošćenica.
Općinski načelnik odgovorio je da je navedeni problem za sada riješen na način da
posjetitelji Mošćenice koriste sanitarije restorana „Perun“.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednik Općinskog vijeća
zaključio je u 19,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.
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