Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
13. 07. 2006 o 1900 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Štefan Fiala, Anna Kovačičová, Jozef Kubica Anna Kubicová,
Ján Polakovič, Lýdia Škorvagová, - poslanci,
Ospravedlnený:
Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu, Vojtech Milošovič, Marián Šuplata, Helena
Naďovičová - hlavný kontrolór
Občania : Ing. Jana Tichá, Ľuboš Tichý, RNDr. Martin Plesch, PhD., Mgr. Henrieta
Kiráľvargová, Ing. arch. Roman Rabenseifer
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Prerokovanie zadania vypracovania projektu „ Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v
obci Blatné“ – žiadosti o dotáciu z eurofondov.
3. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Zápis zo zasadnutia, urobí starosta obce, za overovateľov zápisnice
určil Jána Polakoviča a Annu Kubicovú. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na poslednom zasadnutí
bolo č.: 62/2006 – Z.
2. Prerokovanie zadania vypracovania projektu „ Úprava verejného priestranstva
v obci Blatné“ – žiadosti o dotáciu z eurofondov.
Koncom mesiaca júna vyšla nová výzva na predkladanie projektov v rámci cieľa 2,opatrenie
1.5, ktoré je možné predkladať do konca júla. Po predbežných rokovaniach s firmou EUREA
a Ing. Romana Rabenseifera zo Stavebnej fakulty STU Bratislava je možné vzhľadom
k našej doterajšej príprave pripraviť a predložiť projekt o dotáciu z eurofondov. Obecné
zastupiteľstvo môže rozhodnúť, či zadáme vypracovanie projektu a prijať zároveň uznesenie
o súhlase s realizáciou projektu a o zabezpečení spolufinancovania vo výške 5% rozpočtu
projektu. Pritom Realizačný projekt a projekt o dotáciu musíme zabezpečiť z vlastných
zdrojov. Firma EUREA požaduje za vypracovanie projektu 15 000,- Sk a 4% z obdržanej
sumy – v prípade úspešnosti projektu. Projektant požaduje 15 000,- Sk za vypracovanie
projektu a 5 000,- Sk na rozpočet .
Uznesenie 63/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadanie vypracovania projektu a žiadosti
o grant z JPD cieľ 2, opatrenie 1.5. podpora úpravy verejných priestranstiev – „Revitalizácia
Námestia Andreja Hlinku v obci Blatné“ Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity,
zodpovedný riešiteľ Ing. arch. Roman Rabenseifer – projekt a firme EUREA, o. z. - žiadosť
o grant..
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísať zmluvy k vypracovaniu projektu a
žiadosti o grant so Stavebnou fakultou STU a firmou EUREA, o. z..
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Uznesenie 64/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom súhlasí s realizáciou projektu „Revitalizácia Námestia
Andreja Hlinku“ a zabezpečením spolufinancovania vo výške minimálne 5% nákladov,
maximálne do výšky 350 000,- Sk.
3. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísal:
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..............................................

Milan Šarmír
starosta obce
Originály zápisníc podpísané
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