ZÁPISNICA
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.3.2010 o 18.30 hod. v kancelárii
Obecného úradu
Program:
1. Otvorenie – privítanie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Umiestnenie kríža pri kaplnke a náhradná výsadba stromov – výzva
4. Urbárska spoločnosť v obci
5. Odovzdanie kroniky
6. Dlhodobo neuhradené faktúry
7. Výber cien do súťaže DPO
8. Návrh bodov do ďalšieho zasadnutia
9. Prijatie uznesenia k prijatým bodom programu
10. Diskusia
11. Záver
Prítomní: viď prezenčná listina
Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Poslanci odsúhlasili
priebeh schôdze podľa programu. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zapisovateľku Mgr.
Katarínu Bujňákovú a overovateľov zápisnice p. Milana Nováka a Mgr. Martina Angeloviča.
Pre neprítomnosť p. Bujňáka bol bod programu č.3 zrušený. Na základe ústneho
vyjadrenia dotknutých osôb – Anna Dudová a Mária Hurajtová OZ konštatuje, že kríž, ktorý
bol poškodený pádom líp bude osadený na pôvodnom mieste a menované sa zaviazali zasadiť
mladé stromčeky ako náhradu za zrezané stromy.
Starosta privítal p. Geráka a dal mu slovo, aby informoval OZ o Urbárskej spoločnosti obce
Vysoká. Pán Gerák sa vyjadril, že US nemá IČO, DIČ a ÚČET v banke, na to však musí mať
právnu subjektivitu, ktorú vzhľadom na chýbajúce listy vlastníctva nie je možné dosiahnuť.
Jednou z možností by bolo založenie občianskeho združenia alebo družstva, avšak v prípade
družstva by musela byť vôľa členov družstva vložiť členské- dohodnuté všetkými členmi.
Poslanci skonštatovali, že najschodnejšou cestou je založenie družstva a zároveň vyzvalo p.
Bujňáka na zvolanie prípravného výboru za účelom pripravy stanov a zvolať členov družstva.
Pán Gerák sa zaviazal, že do konca apríla zabezpečí stanovy družstva.
Ďalej starosta obce privítal slečnu Veroniku Veľkú a poďakoval jej za záujem o písanie
kroniky obce Vysoká. Poprial jej veľa šťastia a síl pri dopĺňaní udalostí o obci hlavne za
chýbajúce roky.
Bod o dlhodobo neuhradených faktúrach starosta presunul do ďalšieho bodu programu pre
neprítomnosť administratívnej pracovníčky p. Krafčíkovej. Poslanci s tým súhlasili.
Nasledovalo oboznámenie poslancov OZ s možnosťami výberu cien na súťaž DPO a bolo
odsúhlasené zakúpenie resp. objednanie cien v priebehu mesiaca apríl.
Do nasledujúceho zasadnutia OZ bol prenesený bod Dlhodobo neuhradené faktúry
a navrhnutý bol bod programu Čistota okolia cintorína.
V diskusii už nevystúpil nikto, diskutovalo sa priebežne. Poslanci odhlasovali návrh na
uznesenie.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Vysoká: 27.3.2010

Zapísala: Mgr. Katarína Bujňáková
Overovatelia zápisnice: Milan Novák
Mgr. Martin Angelovič
Starosta obce: František Novák

