MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2015/3072-4
8919/2015

Brezno
08.04.2015

ZÁPIS č. 02/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 08.04.2015 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová,
Marián Pavúk, Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
(Mgr. Daniel Struhár odišiel zo zasadnutia o 16.50 h z dôvodu nutnosti účasti na zasadnutí komisie
pre šport, ktorej je predsedom)
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaová, PhD. za Miestnehy odbor Matice Slovenskej v Brezne
p. Poláková a p. Pivovarči za Občianske združenie Spevácky zbor mesta Brezno
Ing. Diana Račáková za Občianske združenie Dychový orchester Brezno
Ing. Ľubomír Longauer Občianske združenie Horehronská banská cesta
Eva Vlčková za Detský folklórny súbor Šťastné detstvo
Václava Ridzoňová za Tanečno-športový klub AJKA
Peter Daxner za Folklórny súbor Mostár
Ing. Ondrej Paciga za Občianske združeni country skupina Vodopád
Gabriel Obernauer za Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
Mgr. Ivica Krištofová za Horehronské múzeum Brezno
Marián Pavúk za Občianske združenie Nairam

Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie harmonogramu a rámcového programu zasadnutí komisie pre kultúru
4. Prezentácia žiadateľov o dotácie
5. Schválenie návrhu na prerozdelenie dotácií
6. Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej Barančok,
ktorý privítal všetkých členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia komisie.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili všetci jej členovia, komisia bola vzhľadom na počet prítomných
členov uznášania schopná.

K bodu 2)
Z uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ a komisie pre kultúru nevyplynuli pre
komisiu žiadne úlohy.

K bodu 3)
Predseda komisie predložil prítomným členom návrh harmonogramu a programu zasadnutí komisie
pre kultúru v I. polroku 2015. Navrhované termíny zasadnutí komisie sa odvíjajú od termínov
zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Brezno a sú nasledovné: 8.4.2015, 23.4.2015, 28.5.2015,
2.7.2015.
Rámcový program zasadnutí:
8.4.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie harmonogramu a rámcového programu zasadnutí komisie pre kultúru
4. Prezentácia žiadateľov o dotácie
5. Schválenie návrhu na prerozdelenie dotácií
6. Rôzne

23.4.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Informácia riaditeľa MsKS k Dňom mesta Brezna 2015
5. Návrhy na riešenie „vstupných brán“ do mesta
6. Rôzne
28.5.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Možnosti riešení modernizácie a obnovy Mestského domu kultúry
5. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
6. Rôzne
2.7.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Vyhodnotenie podujatia Dni mesta Brezna 2015
5. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
6. Pozvanie riaditeľky ZUŠ – informácie o činnosti
7. Schválenie harmonogramu zasadnutí komisie pre kultúru v II. polroku 2015
8. Rôzne

Mgr. Krištofová navrhla v rámci bodu 3. na zasadnutí komisie dňa 23.04.2015 (v prípade, že bude
medzi materiálmi predkladanými na rokovanie MsZ schvaľovanie spôsobu ďalšieho fungovania
Mestského kultúrneho strediska a Mestského športového klubu) zaradiť návrh na presun osvetovej
činnosti knižnice pod MsKS. Predseda komisie Bc. Barančok navrhol prizvať k tomuto bodu
rokovania prednostu MsÚ, prípadne zástupcu primátora Ing. Králika. Ostatní členovia komisie
s týmto návrhom súhlasili. K bodu 4. zasadnutia komisie dňa 28.05.2015 – možnosti riešenia
modernizácie a obnovy Mestského domu kultúry navrhol Bc. Barančok riešiť tento bod na mieste –
v Dome kultúry, v súčinnosti s riaditeľom Domu kultúry. Na zasadnutie komisie dňa 02.07.2015
navrhol Bc. Barančok doplniť bod týkajúci sa informácií o knižnom fonde knižnice, k prerokovaniu
tohto bodu navrhol pozvať pracovníka MsÚ zodpovedného za knižnicu.
Hlasovanie: prítomných:
9
za:
9
S takto doplneným návrhom harmonogramu všetci členovia komisie jednohlasne súhlasili
a komisia prijala uznesenie č. 2/2015.

K bodu 4)
Mestskému úradu boli doručené žiadosti o dotáciu na rozvoj kultúry od dvanástich žiadateľov.
Komisia má k dispozícii na rozdelenie 35 000,00 EUR z rozpočtu mesta. Na zasadnutie komisie
boli prizvaní zástupcovia všetkých dvanástich žiadateľov o poskytnutie dotácie:
1. Občianske združenie Kresťan Brezno – štatutárny zástupca MUDr. Ján Zachar
2. Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne – štatutárny zástupca PhDr. Ing. Ivana
Kružliaová, PhD.
3. Občianske združenie Spevácky zbor mesta Brezno – štatutárny zástupca MUDr. Juraj Zelník
4. Dychový orchester Brezno – štatutárny zástupca Ing. Ivan Sýkora
5. Občianske združenie Horehronská banská cesta – štatutárny zástupca Ing. Ľubomír
Longauer
6. Detský folklórny súbor Šťastné detstvo – štatutárny zástupca Eva Vlčková
7. Tanečno-športový klub AJKA – štatutárny zástupca Václava Ridzoňová
8. Folklórny súbor Mostár – štatutárny zástupca Peter Daxner
9. Občianske združenie country skupina Vodopád – štatutárny zástupca Ing. Ondrej Paciga
10. Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno – štatutárny zástupca Gabriel Obernauer
11. Horehronské múzeum Brezno – štatutárny zástupca Mgr. Ivica Krištofová
12. Občianske združenie Nairam – štatutárny zástupca Marián Pavúk
Pozvanie prijali jedenásti žiadatelia, zástupca občianskeho združenia Kresťan sa na rokovanie
komisie nedostavil bez udania dôvodu. Každému žiadateľovi bol daný rovnaký priestor v trvaní 5
minút, aby v stručnosti odprezentoval svoju žiadosť, prípadne ju doplnil a odpovedal na doplňujúce
otázky členov komisie.
Dychový orchester Brezno
Ing. Račáková (pobočník štatutára p. Sýkoru) – dychový orchester sa zúčastňuje na podujatiach
mesta Brezno – kultúrne leto, pietne akty počas roka a pod. Dotáciu chcú využiť na výdavky
spojené so svojou činnosťou. V minulom roku dostali dotáciu 600,00 EUR na rozvoj partnerských
vzťahov so Srbskom, dotáciu nevyužili a vrátili mestu. Tento rok ju chcú vyčerpať pri návšteve
partnerského mesta v Nadlaku (v žiadosti uvádzajú Srbsko, požiadajú o zmenu, nakoľko návšteva
Nadlaku bola doriešená až po podaní žiadosti). Dotáciu chcú využiť aj na kúpu nových hudobných
nástrojov, uniforiem a zakúpenie nôt – noty moderných piesní, ktorými chcú osloviť mladé
publikum, pretransformované na dychovú hudbu objednávajú vo Švajčiarsku, jedna skladba vyjde
na 150-300 EUR. V rámci motivácie mladých ľudí usporadúvajú každý rok sústredenie „Tvorivé
dielne“ na Závadke nad Hronom, toto sústredenie sa koná pod záštitou ZUŠ. Orchester má 32
členov dospelých a 35 členov detských vo veku od 7 do 17 rokov. Požadovaná dotácia mesta

predstavuje 50 % financovania orchestra, druhú polovicu získavajú z členských príspevkov
dospelých členov (10,00 EUR na osobu a rok), 2 % z daní a sponzorských príspevkov. Mesto im
poskytuje priestory na cvičenie. Požadujú dotáciu vo výške:
nákup hudobných nástrojov
1 040,00 EUR,
nákup notového materiálu
480,00 EUR
rozvoj partnerských vzťahov
960,00 EUR
tvorivé dielne
3 128,00 EUR
Navrhnutá dotácia:
nákup hudobných nástrojov
nákup notového materiálu
rozvoj partnerských vzťahov
tvorivé dielne

1 000,00 EUR,
400,00 EUR
600,00 EUR
0,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Občianske združenie Spevácky zbor mesta Brezno
P. Poláková a Ing. Pivovarči – spevácky zbor má 46 ročnú tradíciu, zúčastňuje sa na podujatiach
organizovaných mestom, reprezentuje mesto po Slovensku aj v zahraničí, v tomto roku sa
pripravujú na koncert spevokolu Štiavničan, kde bude SZMB vystupovať ako hosť, na festival
partnerských zborov v Děčíne, na Horehronské slávnosti zborového spevu, na 28. ročník zborových
slávností, oslavy svätého Cyrila a Metoda, koncerty k výročiu Ľ. Štúra, koncerty pre domovy
dôchodcov, výchovné koncerty pre ZŠ a SŠ, tradičné vianočné adventné koncerty. Financie
z dotácie chcú použiť aj na zriadenie webovej stránky. Spevácky zbor má 35-40 členov,
požadované dotácie pokryjú 50 % ročných nákladov, ostatné sú sponzorské príspevky, 2 % z dane,
členské príspevky (20,00 EUR za člena ročne). Školy platia za koncerty kultúrnymi poukazmi.
Mesto im poskytuje na cvičenie priestory v Mestskom kultúrnom stredisku. Požadujú dotáciu vo
výške 3 880,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

2 700,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. – žiadosť o dotáciu si podali prvýkrát, financie použijú na
prípravu osláv Cyrila a Metoda konanú každoročne 5. júla. Je to tradičné podujatie konané
v rímskokatolíckom kostole, ktorého sa zúčastňujú spevácke zbory zo Slovenska aj zo zahraničia.
Peňažné prostriedky použíjú na technické zabezpečenie a honoráre účinkujúcim. Ďalšie žiadosti
o dotácie si podali na VUC a centrálu v Martine. Požadujú dotáciu vo výške 480,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

300,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Občianske združenie Horehronská banská cesta
Ing. Ľubomír Longauer – cieľom občianskeho združenia je vybudovanie baníckeho skanzenu na
Banisku a vytvorenie arboreta v ktorom zachovajú pôvodné 60-100 ročné stromy. Plánujú tam
spraviť centrum oddychu pre ľudí, vybudovali búdku susedskej knižnice, založili sad mladých
(sadenie stromčekov novonarodeným deťom). Tohto roku chcú vybudovať 5,5 km dlhý náučný
banský chodník, maketu lužického sídla, roľnícke sídlo, prístrešok pre rodiny s deťmi, maketu
mlyna na potoku, malé pódium na vystúpenia, hojdačky, kolotoč, lanovú dráhu. Všetko toto by
chceli stihnúť v časovom limite do októbra tohto roku, všetky práce chcú robiť svojpomocne.
Dotáciu chcú použiť na výrobu normovaných infopanelov, označenie náučného chodníka
a vybudovanie náučných zastávok na chodníku. Finančné prostriedky chcú okrem dotácie z mesta
získať prenájmom reklamných plôch a zo sponzorských príspevkov. Pozemok na ktorom je
arboretum majú prenajatý od mesta za symbolický nájom, ku pozemku, na ktorom chcú vybudovať
5,5 km dlhý náučný chodník, nemajú právny vzťah. Požadujú dotáciu vo výške 1 800,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

0,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Komisia neschvaľuje dotáciu pre OZ Horehronská banská cesta z dôvodu, že:
- činnosť a aktivity OZ sa nedajú zaradiť do kultúrnej činnosti (budovanie náučných
chodníkov, vytváranie arboreta, vysádzanie stromčekov) a teda žiadosť nespadá do
kompetencie komisie pre kultúru
- činnosti OZ chýba koncepcia – majú veľa plánov, ktoré sú nad ich sily a možnosti a sú teda
nereálne (do budúcnosti odporúčame zamerať sa na menšie ciele, napr. na pozemok, ktorý
má OZ v nájme, konkretizovať účel čerpania finančných prostriedkov na tomto úseku, určiť
a dodržiavať termíny plnenia stanovených cieľov a v žiadosti podať informácie, čo sa
konkrétne spravilo).

Detský folklórny súbor Šťastné detstvo
P. Vlčková – dlhá tradícia súboru, od r. 1978 výchova detí k folklóru, súbor reprezentuje mesto nie
len na Slovensku, ale po celom svete. Finančné prostriedky z dotácie chcú použiť na opravu a šitie
krojov, krpcov, platenie odmeny umeleckej vedúcej, opravy hudobných nástrojov. Tohto roku
plánujú sústredenie v Chorvátsku. Veľkú časť finančných prostriedkov predstavuje nájom
priestorov na cvičenie (1 100,00 až 1 500,00 EUR ročne). Súbor má 60 detí. Finančné prostriedky
získavajú tiež z členských príspevkov (50,00 EUR na dieťa na rok), z dotácií z ministerstva
a z VUC, z grantov, ktoré získavajú na základe vypracovaných projektov (napr. Orange). Požadujú
dotáciu vo výške 12 000,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

6 000,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Tanečno-športový klub AJKA
P. Ridzoňová – v klube je 30 detí vo veku od 4 do 15 rokov, dve z nich sú zdravotne postihnuté,
viaceré sú z rôznych dôvodov hendikepované. Priestory na cvičenie si prenajímajú na viacerých
miestach (CVČ, ZŠ, Spojená škola), ročne dajú za prenájom priestorov cca 200-300 EUR (v
závislosti od počtu tréningov v Spojenej škole, kde platia nájom). Klub funguje už 11 rokov, má už
svoju tradíciu. Tréningy sú viac dní do týždňa, po skupinách. Finančné prostriedky získavajú

z členských príspevkov, ktoré sú 7,00 EUR na dieťa a sú mesačné. Niektoré deti (zo sociálne
slabších rodín) neplatia. Požadujú dotáciu vo výške 1 400,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

700,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Folklórny súbor Mostár
P. Daxner – v tomto roku oslavuje súbor 60-te výročie založenia, pripravujú galaprogram, ktorý
bude trvať dva dni. Peňažné prostriedky z dotácie chcú využiť na realizáciu tohto galaprogramu
a na sprievodné akcie s ním spojené – vernisáž, recepcia a pod. Na celoročnú činnosť majú rozpočet
21-25 000,00 EUR. Súbor má cca 65 členov, členské je 30,00 EUR ročne. Ostatné finančné
prostriedky získavajú z 2 % z daní, dotácií od mesta, od BBSK a zo sponzorských príspevkov.
Mesto dáva súboru k dispozícii priestory na cvičenie v Mestskom kultúrnom stredisku. Za prenájom
priestorov sa súbor každý rok zaviaže 6x vystupovať na akciách, ktoré organizuje mesto. Požadujú
dotáciu vo výške 8 000,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

6 000,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

9
9

Občianske združenie country skupina Vodopád
Ing. Paciga – OZ má sedem členov, skupina funguje už 32 rokov, majú svoju tradíciu, reprezentujú
mesto na Slovensku aj v zahraničí. Dotáciu chcú použiť na celoročnú činnosť, reprezentáciu mesta,
nahratie a vydanie CD, zabezpečenie 35. country večera a 25. ročníka Country za stodolou. Skupine
mesto poskytlo priestory v Mestskom kultúrnom stredisku (v M-klube), za nájom neplatia, ale
musia 5 akcií ročne spraviť pre mesto gratis. OZ boli už opakovane poskytnuté dotácie, v minulom
roku dotácia na vydanie CD. Požadujú dotáciu vo výške:
TO zabezpečenie 35. Country večera
2 000,00 EUR
TO zabezpečenie Country za stodolou
4 000,00 EUR
nákup hudobných pomôcok
1 000,00 EUR
zahraničná reprezentácia mesta
3 000,00 EUR
vydanie hudobného nosiča
1 000,00 EUR
Navrhnutá dotácia:
TO zabezpečenie 35. Country večera
TO zabezpečenie Country za stodolou
nákup hudobných pomôcok
zahraničná reprezentácia mesta
vydanie hudobného nosiča
Hlasovanie: prítomných:
za:

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
800,00 EUR
0,00 EUR
8
8

Divadelný súbor Jana Chalupku mesta Brezna
P. Obernauer – žiadajú dotáciu na dva účely – jedným je činnosť divadelného súboru a príprava
novej inscenácie. Minimálne prvotné náklady na novú inscenáciu sú 3 500,00 EUR (honorár

režiséra, scéna, kostýmy, doprava, ubytovanie, poštovné, telefonovanie a pod.). Druhým účelom je
realizácia festivalu Divadelná chalupka – festival trvá tri dni, zúčastňuje sa ho cca 100 ľudí (je
potrebné účinkujúcim zabezpečiť ubytovanie a stravu). Náklady na organizáciu Divadelnej
chalupky v minulom roku boli cca 12-13 000,00 EUR. Požadujú dotáciu vo výške:
činnosť DSJCH a nová inscenácia
5 000,00 EUR
Divadelná Chalupka
5 000,00 EUR
Navrhnutá dotácia:
činnosť DSJCH a nová inscenácia
Divadelná Chalupka

4 000,00 EUR
4 000,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

Horehronské múzeum Brezno
Mgr. Krištofová – finančné prostriedky z dotácie chcú použiť na prípravu výstavy k výročiu
založenia múzea – propagácia, texty, fotomateriál, tlač muzejných noviniek. Požadujú dotáciu vo
výške 560,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:
500,00 EUR
Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

Občianske združenie Nairam
P. Pavúk – cyklus pravidelných koncertov s vlatnou tvorbou, filmové festivaly (cestovateľských,
horských filmov, EA fest, Ďumbierfest...), folkové Vianoce, Horehronské džezové dni, literárne
večery, filmový klub, atď.. OZ má 8-10 členov, náklady na celoročnú činnosť sú cca 35 000,00
EUR plus vlastný technický servis. Financie získava OZ okrem dotácií z mesta aj zo vstupného,
z Ministerstva kultúry, z projektov. Požadujú dotáciu vo výške 12 705,00 EUR.
Navrhnutá dotácia:

2 500,00 EUR

Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

K bodu 5)
Na základe schválených vyššie uvedených návrhov čiastkových dotácií pre jednotlivých žiadateľov
odporúčajú členovia komisie pre kultúru schváliť rozdelenie dotácií z rozpočtu meste na rozvoj
kultúry nasledovne:

Žiadateľ

Účel

Občianske združenie
Kresťan Brezno

Usporiadanie XVII. Vianočného
benefičného koncertu

Požadovaná
výška
dotácie
(EUR)
1 760,00

Odporúčaná
dotácia pre
rok
2015
(EUR)
500,00

Cyrilometodejský koncert
matičných spevokolov pre
verejnosť mesta - honoráre pre
vystupujúce spevácke zbory,
kvety, dopravné a
fotodokumentácia
Občianske združenie – Koncertná činnosť SZMB v roku
2015
Spevácky zbor mesta
Brezno
Nákup hudobných nástrojov na
Dychový orchester
doplnenie nástrojového parku
Brezno
Nákup notového materiálu
Rozvoj partnerských vzťahov
a spolupráce so zahraničnými
Slovákmi v meste Nový Sad
v Srbsku
Tvorivé hudobné dielne podpora
voľnočasových aktivít detí
Vybudovanie oddychovej zóny
Občianske združenie
pre obyvateľov Brezna a sadenie
Horehronská banská
stromčekov pre malé detičky
cesta
Náklady spojené s činnosťou
Detský folklórny
súbor Šťastné detstvo DFS a zabezpečenie základných
potrieb v prípade opráv krojov
a hudobných nástrojov
Udržanie a realizácia činnosti
Tanečno-športový
klubu ako súčasť aktivít na
klub AJKA
rozvoj telesnej zdatnosti detí
a mládeže, protidrogová
prevencia detí a mládeže,
integrácia mentálne postihnutých
detí
Prezentácia kultúrnych hodnôt
Folklórny súbor
a slovenského folklóru pri
Mostár
príležitosti 60. výročia vzniku
FS Mostár - galaprogram
Technicko-organizačné
Očianske združenie
zabezpečenie 35. medzinárod.
country skupina
Country večera
Vodopád
Nákup hudobných pomôcok,
strún, opravy hudobnej
aparatúry, ostatnej techniky
Zahraničná reprezentácia mesta
na hudobných festivaloch
Technicko-organizačné
zabezpečenie medzinárod.
Festivalu country skupín 25.
ročníka Country za stodolou
Dokončenie, vydanie a krst 8.
hudobného nosiča skupiny
Divadelný súbor Jána Činnosť DSJCH mesta Brezno
a náklady na novú inscenáciu
Chalupku mesta
Brezno
XI. ročník inšpiratívneho
Miestny odbor Matice
Slovenskej v Brezne

480,00

300,00

3 880,00

2 700,00

1 040,00

1 000,00

480,00
960,00

400,00
600,00

3 128,00

0

1 800,00

0

12 000,00

6 000,00

1 400,00

700,00

8 000,00

6 000,00

2 000,00

0

1 000,00

0

3000,00

800,00

4 000,00

0

1 000,00

0

5 000,00

4 000,00

5 000,00

4 000,00

Horehronské múzeum
Brezno
Občianske združenie
Nairam

festivalu Divadelná Chalupka
2015
Realizácia jubilejnej výstavy
horehronského múzea k 55.
výročiu jeho založenia
Podpora činnosti kultúrneho
klubu Bombura v Brezne

SPOLU

560,00

500,00

12 705,00

2 500,00

30 000,00

Z celkovej čiastky 35 000,00 EUR komisia rozdelila 30 000,00 EUR, 5 000,00 EUR necháva do
rezervy, s možnosťou ďalšieho čerpania počas roka.
Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

S týmto rozdelením dotácií súhlasili všetci prítomní členovia komisie jednohlasne a komisia
prijala uznesenie č. 3/2015.

K bodu 6)
6.1)
Komisia prerokovala návrh vedenia vyčleniť z vytvorenej rezervy čiastku 2 000,00 EUR na
poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Tuláčik.
Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov a komisia prijala uznesenie č. 4/2015.

6.2)
V súvislosti s prejednávaním žiadosti Občianskeho združenia Horehronská banská cesta
o poskytnutie dotácie bolo zistené, že činnosť OZ ohľadne budovania skanzenu a arboreta je
nesystematická (vysádzanie stromkov bez predchádzajúcej úpravy terénu a vybudovania
plánovaných chodníkov v oddychovej zóne), ich ciele sú položené na nereálnych základoch
(nevysporiadaný pozemok pod náučným chodníkom).
Na základe vyššie zistených skutočností navrhli členovia komisie požiadať Mestský úrad Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy o prekontrolovanie plnenia úloh vyplývajúcich z
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi OZ Horehronská banská cesta ako prenajímateľom
a mestom Brezno ako nájomcom na nájom pozemku na Banisku. T: do 31.08.2015
Hlasovanie: prítomných:
8
za:
8
Návrh bol prijatý jednohlasne, na základe tohto návrhu komisia prijala uznesenie č. 5/2015.

6.3)
Pri prezentácií žiadostí o dotácie bolo zistené, že niektorým kultúrnym telesám poskytuje mesto
priestory na nacvičovanie v Mestskom kultúrnom stredisku buď bezodplatne, alebo za prísľub

určitého počtu vystúpení na akciách poriadaných mestom a niektorým kultúrnym telesám zase
nacvičovať v MsKS nie je umožnené. Z tohto dôvodu navrhli členovia komisie požiadať riaditeľa
MsKS o vypracovanie rozpisu termínov skúšok jednotlivých kultúrnych telies v Mestskom
kultúrnom stredisku a plán obsadenosti javiska na prvý polrok 2015.
T: do 23.04.2015 (t.j. do najbližšieho zasadnutia komisie pre kultúru, na ktoré bude prizvaný aj
riaditeľ MsKS).
Hlasovanie: prítomných:
za:

8
8

Návrh bol prijatý jednohlasne, na základe tohto návrhu komisia prijala uznesenie č. 6/2015.

6.4)
Marian Pavúk navrhol do harmonogramu činnosti komisie na II. polrok 2015 zaradiť bod týkajúci
sa vzájomnej výmeny skúseností s predsedami kultúrnych komisií pri MsZ v iných mestách, napr.
Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Prievidza. Jedná sa o nadviazanie spolupráce,
výmenu vzájomných informácií na čom pracujú, aké majú skúsenosti, problémy a pod.

6.5)
Bc. Barančok navrhol pri tvorbe príp. novelizácii VZN o dotáciách zadefinovať nové spôsoby
rozdeľovania dotácií, striktne určiť, čo je prioritou v kultúre a športe, aby sa komisia pri
rozdeľovaní dotácií mohla odraziť od pevne stanovených pravidiel.

6.6)
Marian Pavúk navrhol zvolať kultúrne subjekty pôsobiace v meste a spraviť im krátke školenie
zamerané na informácie a rady - ako si môžu pomôcť sami, kde všade sa môžu obrátiť so
žiadosťami o dotácie, ako sa správne píšu dotácie a definujú účely dotácií, ako sa získavajú granty
na ministerstvách a pod. Členovia komisie súhlasili so zaradením takéhoto školenia do
harmonogrmu činnosti na II. polrok.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 19.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

...............................................................
Bc. Andrej Barančok
predseda komisie

...........................................................
Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretár komisie

