Općina Mala Subotica
Mjesni odbor SVETI KRIŽ

ZAPISNIK
s 9. sjednice VMO Sveti Križ, održane dana 11. travnja 2013. godine, s početkom u
20.00 sati, u prostoriji VMO.
Prisutni članovi: Jadranka Sermek, Mladen Kodba, Siniša Novak, Aleksandar
Horvat, Melita Sečan
Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve
prisutne, te predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Odluka o utvrđivanju međa vlasnika parcele Mihocek Stjepana
Ekološka akcija Sveti Križ
Ostala pitanja

Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan, nije bilo primjedbi, te je kao takav
jednoglasno prihvaćen.
Ad 2.
S obzirom da vlasnik parcele, Mihocek Stjepan, unatoč brojnim molbama i
opomenama koje su poslane od strane VMO-a i Općine Mala Subotica, do sada nije
odstranio ilegalno postavljenu ogradu u Ulici Josipa Slavenskog, premjestio ciglu,
koja ometa u prometu, članovi VMO-a donijeli su odluku da se u roku od tri dana od
donošenja odluke utvrde točne granice parcele vlasnika Mihocek Stjepana, kako bi
se mogla odstraniti ograda, te premjestiti cigla. Zbog ilegalno postavljene ograde u
Ulici Josipa Slavenskog ne može se kositi trava i uređivati zelena površina, dok
nepravilno skladištena cigla, zaklanja preglednost izlaza sa sporedne Ulice Josipa
Slavenskog na glavnu Ulicu Augusta Šenoe, te ugrožava sigurnost svih sudionika u
prometu. Mihocek Stjepan posjeduje i parcelu u Poljskoj ulici, gdje bi također trebalo
utvrditi među, kako bi se očistilo granje koje se nalazi na općinskom zemljištu.
Ad 3.
Ovogodišnja „Ekološka akcija“, povodom obilježavanja „Dan planeta zemlje“, održat
će se na području cijele Općine Mala Subotica, u subotu, 20. travnja 2013. godine.
Sve udruge Svetog Križa biti će pozvane od strane mjesnog odbora, da se uključe u
akciju čišćenja, te će se time ujedno i obilježiti 22. travanj.

Ad 4.
Ostala pitanja i prijedlozi:
-

-

osnivanje udruge „Svetokriščani“- koja će moći prisustvovati i prezentirati
svoje radove i umijeća na raznim kulturnim manifestacijama
- na inicijativu mjesnog odbora Sveti Križ,
- za registraciju se zadužuje Melita Sečan
organizirati zajedničko druženje povodom obilježavanja „Dana rada“, na koju
će biti pozvani svi mještani Svetog Križa

Sjednica završila u 21.30 sat.

Zapisnik sastavila:
Melita Sečan

Predsjednica VMO Sveti Križ
Jadranka Sermek

