
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 343-03/11-01/01
URBROJ: 2140/01-06-11-02
Krapina,  03. svibnja 2011.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće  za 2010. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni
glasnik KZŽ “ broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.).

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Županu,
Župan  Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJI: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela i
Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

1. Izvještaj o radu za 2010. godinu sadrži slijedeće:

 Temeljem Zaključka Skupštine Društva o preuzimanju udjela Grada Krapine i
Općina Krapinske Toplice, Petrovsko i Sveti Križ Začretje od strane Krapinsko-
zagorske županije  i Izmjene Društvenog ugovora o osnivanju Društva, u srpnju
2010. podnesen je zahtjev Trgovačkom sudu u Zagrebu za dokapitalizacijom
Društva. Nakon provedene dokapitalizacije, ukupni temeljni kapital Društva iznosi
2.233.000,00 kuna. Poslovni udjeli Županije iznose 2.150.000,00 kuna, a poslovni
udio Grada Zaboka 83.000,00 kuna.

 KZA je sklopio ugovor s PBZ i Krapinsko-zagorskom županijom o objedinjenom
obračunskom vođenju poslovnih računa - cash pooling, te je temeljem toga dobiven
kratkoročni kredit - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od
350.000,00 kuna.



 Sredstva u iznosu od 270.717,17 kuna utrošena su za izmicanje dijela
visokonaponskog voda prema Velikom Trgovišću i Gubaševu u dužini od 540 m.

 Tijekom 2010. godine radi izgradnje prilazne ceste, za potrebe ishođenja lokacijske
dozvole izrađen je idejni projekt, izvršeno geodetsko snimanje i izrađen parcelacijski
elaborat.

 Krajem 2010. godine KZA je sredstvima u iznosu od 146.752,00 kuna isplatio i
zadnjeg od 105 vlasnika zemljišta (za potrebe aerodroma ukupno se otkupilo 70
parcela). Navedena sredstva su bila deponirana na Općinskom sudu u Zaboku.

2. Financijsko izvješće za 2010. godinu sadrži:

 Bilancu na dan 31.12.2010.
 Račun dobiti i gubitka od 01.01. do 31.12.2010. godine
 Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu

Prema Računu dobiti i gubitka, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 186.180,00
kuna; a ukupni rashodi u iznosu od 192.217,00 kuna. Odnosno, ostvaren je gubitak u
poslovanju u iznosu od 6.037,00 kuna koji će se pokriti u 2011. godini iz zadržane dobiti.

Prema odredbama članka  428. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva
odgovara za izradu Financijskog izvješća Društva, te je dužan Financijsko izvješće za
proteklu godinu dostaviti Skupštini  Društva.  Prema odredbama članka 441. Zakona o
trgovačkim društvima i  točki IX. Društvenog ugovora o osnivanju Društva, Skupština
Društva odlučuje o Financijskom izvješću Društva, te o upotrebi ostvarene dobiti i
pokrivanju gubitka Društva.

Slijedom navedenog, direktorica Društva  podnijela je Skupštini Društva Izvješće
o radu i  Financijsko izvješće za 2010. godinu. Skupština Društva iste je razmotrila i usvojila
na sjednici Skupštine održanoj dana 16. ožujka 2011. godine, te donijela Odluku o
prihvaćanju Izvješća o radu, Odluku o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2010. godinu i
Odluku o pokriću gubitka za 2010. godinu.

U skladu s člankom 50. st. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije, direktor Društva
dužan je jednom godišnje Županijsku skupštinu izvijestiti o radu i poslovanju Društva.
Slijedom navedenog, prosljeđuju se Županijskoj skupštini navedena Izvješća i Odluke
Skupštine Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju
Izvješća o radu i Financijskog izvješća za  2010. g. Društva u tekstu kao u prilogu i sve
naprijed pobrojane akte  proslijedi  Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNIK
Željko Horvat, dipl. ing.

Prilog:
- Izvješće o radu za 2010. g. s Odlukom Skupštine Društva,
- Financijsko izvješće za 2010. g. s Odlukama Skupštine Društva,
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.































REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 343-03/11-01/01
URBROJ: 2140/01-01-11-4
Krapina, __. svibnja 2011.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.),
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana __. svibnja
2011. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se Izvješće  o radu i Financijsko izvješće za 2010. godinu Krapinsko-
zagorskog Aerodroma d.o.o..

II. Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u  privitku  i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:
1. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.,

n/p direktorice Sandre Mičin,
Krapina, Magistratska 1,

2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 343-03/11-01/01
URBROJ: 2140/01-02-11-3
Krapina, 19. svibnja 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2010. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-
zagorske županije dana 19. svibnja  2011. godine  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog
izvješća za 2010. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..

2. Prijedlog zaključaka i Izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog
Zaključka, te se upućuju  Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Sandra Mičin, mr., direktorica  Društva.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.




