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

Číslo spisu:
10663/2015
2015/3072-5

Brezno
23.4.2015

ZÁPIS č. 03/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 23.04.2015 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián Pavúk, Bc.
Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
Július Obernauer – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
Ospravedlnení členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Igor Kerestény
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Informácia riaditeľa MsKS ku Dňom mesta Brezna 2015
5. Návrhy na riešenie „vstupných brán“ do mesta
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 siedmi členovia, komisia bola vzhľadom na počet
prítomných členov uznášania schopná. Na zasadnutie komisie bol okrem primátora mesta
pozvaný aj prednosta Mestského úradu, ktorý sa ale ospravedlnil z dôvodu účasti na zasadnutí
finančnej komisie.
Z operatívnych dôvodov navrhol predseda komisie nasledovné zmeny v aktuálnom programe
zasadnutia a v harmonograme zasadnutí:
- vypustiť z rokovania bod 5) Návrhy na riešenie „vstupných brán“ do mesta a presunúť
ho do programu najbližšieho zasadnutia komisie
- zmeniť termín najbližšieho zasadnutia komisie z 28.05.2015 na 26.05.2015 (z dôvodu,
že 28.05.2015 budú prebiehať Dni mesta Brezna).
Tento návrh bol jednohlasne všetkými prítomnými členmi komisie odsúhlasený.

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie 01/2015 – voľba podpredsedu - vypustiť zo sledovania
Uznesenie 02/2015 – harmonogram - priebežne sa plní, s odsúhlasenými zmenami
Uznesenie 03/2015 – návrh rozdelenia dotácií bude predložený na zasadnutie MsZ 30.4.2015
- zostáva v sledovaní
Uznesenie 04/2015 – návrh na dotáciu pre OZ Tuláčik bude predložený na zasadnutie MsZ
30.4.2015 - zostáva v sledovaní
Uznesenie 05/2015 – kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z nájomnej zmluvy OZ
Horehronská banská cesta - termín plnenia je 31.8.2015 - zostáva v sledovaní
Uznesenie 06/2015 – rozpis termínov skúšok kultúrnych telies v MsKS - splnené na zasadnutí
23.4.2015 – vypustiť zo sledovania

K bodu 3)
Na rokovanie MsZ 30.04.2015 bude predložený návrh uznesenia na zrušenie a zánik
mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový klub
Brezno k 30.6.2015, kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom –
mestská príspevková organizácia Technické služby Brezno a čiastočným zánikom bez
právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na zriaďovateľa. Návrh tohto uznesenia
členom komisie predložil primátor mesta JUDr. Tomáš Abel, PhD, ktorý vysvetlil dôvody
tohto kroku a spôsob zrušenia, čiastočného zániku a zlúčenia. Cieľom je racionalizácia
činnosti v oblasti kultúry a športu, zefektívnenie výkonu správy budov ktoré MŠK a MsKS
využívajú na svoju činnosť a úspora mzdových prostriedkov. Návrh uznesenia s dôvodovou
správou a prílohami tvorí súčasť tohto zápisu. Členovia komisie nemali k predloženému
materiálu žiadne otázky.
Návrh uznesenia:
Komisia pre kultúru pri MsZ berie na vedomie predložený materiál a mestskému
zastupiteľstvu odporúča schváliť predložený návrh uznesenia o zrušení a zániku
mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový
klub Brezno kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom –
mestská príspevková organizácia Technické služby Brezno a čiastočným zánikom bez
právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na zriaďovateľa.
Hlasovanie: prítomných
7 členov komisie
za
7 členov komisie

K bodu 4)
Riaditeľ MsKS Július Obernauer informoval komisiu o príprave Dní mesta Brezna 2015:
- Dni mesta sa budú niesť v duchu osláv 750-teho výročia mesta
- hlavné dni osláv budú 28.-30.5.2015, pričom prvý deň bude zameraný hlavne na
seniorov – Kaviareň pod mestskou vežou, druhý deň bude zameraný na deti a mládež
– stredné a základné školy a tretí deň sa zameria na rodiny
- okrem programu týchto troch hlavných dní budú cca od polovice mája do polovice
júna prebiehať rôzne sprievodné kultúrne a športové podujatia
- počas Dní mesta bude na námestí jarmok ľudových remesiel a mimo námestia bude aj
tradičný jarmok.
Podrobnejší rozpis programu tvorí súčasť tohto zápisu.

K bodu 5)
Bod 5) bol presunutý na zasadnutie komisie 26.05.2015.

K bodu 6)
6.1
Riaditeľ MsKS predložil v zmysle Uznesenia 06/2015 komisie pre kultúru schváleného na
zasadnutí dňa 8.4.2015 rozpis termínov skúšok občianskych združení v priestoroch MsKS
a plán kultúrnych podujatí v kinosále na máj a jún 2015. V predloženom pláne ešte nie sú
zahrnuté júnové premiéry nových hier a koncoročné školské akadémie, pretože na tieto akcie
ešte nie sú známe presné termíny. Podnetom na prijatie tohto uznesenia bol fakt, že Folklórny
súbor Šťastné detstvo nemá svoje priestory na nácvik choreografií a musí si prenajímať za
vysoký poplatok priestory na základnej škole. Podľa predloženého harmonogramu komisia
zistila, že v súčasnosti je možné javisko niektoré dni sprístupniť na nácvik FSŠD, aj keď toto
riešenie je len dočasné, lebo v auguste 2015 má prebehnúť digitalizácia kina, po ktorej sa
predpokladá väčšia vyťaženosť kinosály. Predseda komisie kultúry požiadal riaditeľa MsKS,
aby doplnil plán podujatí konaných v kinosále ešte na mesiac júl a zároveň navrhol pracovné
stretnutie za účasti Bc. Barančok, p. Obernauer a p. Vlčková – štatutárny zástupca FSŠD, na
ktorom by dohodli nácviky súboru na javisku aspoň na tri mesiace (máj, jún, júl).
6.2
V súvislosti s riešením problému priestorov na nácvik FSŠD navrhol predseda komisie na
tento účel v budúcnosti využiť miestnosť na poschodí budovy MsKS v priestoroch, kde bol
kedysi biliard. Tieto priestory v súčasnosti využíva na svoje tréningy strelecký krúžok, pričom
pre strelcov by sa možno našli vhodnejšie priestory na zimnom štadióne, v Aréne. Navrhol
požiadať komisiu pre šport o nájdenie vhodných priestorov pre strelcov.
Návrh uznesenia:
Komisia pre kultúru pri MsZ žiada komisiu pre šport pri MsZ navrhnúť priestory
napr. aj v objekte zimného štadióna, vhodné na tréningy pre strelecký klub.
T: 02.07.2015
Hlasovanie: prítomných
7 členov komisie
za
7 členov komisie

6.3
Riaditeľ MsKS Július Oberneuer predložil správu o činnosti príspevkovej organizácie MsKS
za rok 2014 (správa s prílohami tvorí súčasť tohto zápisu).
M. Pavúk mal otázku k nákladom na údržbu miestneho rozhlasu, ktoré sú vysoké (3 470,00
EUR) oproti príjmom (451,00 EUR). Riaditeľ MsKS vysvetlil, že poplatky SOZA a bežná
údržba nie sú taká nákladné, bežné opravy vykonáva externý opravár, s ktorým majú
uzatvorenú zmluvu. Nákladné sú väčšie opravy, na ktoré musia volať českú firmu. Predseda
komisie mal na p. Obernauera otázku, či po jednom roku napojenia vykurovania budovy
MsKS cez Dalkiu možno zhodnotiť výhody alebo nevýhody takejto formy kúrenia. P.
Obernauer potvrdil, že úspora určite je, ale objektívne výsledky bude možné zhodnotiť až
v priebehu 4-5 rokov, lebo nie každý rok treba rovnako kúriť – záleží od toho, aká je tuhá
zima. Každopádne je ale kúrenie prostredníctvom Dalkie výhodnejšie v tom, že predtým sa
kúrilo v budove elektrikou, ktorá mala počas dňa výluky, ktoré spôsobovali, že budova
vychladla a bolo ju ťažké a zdĺhavé opäť vykúriť. Z tohto dôvodu bola v kinosále stále zima.
A.Barančok navrhol zapojiť MsKS do výzvy na energetickú úsporu budov. J. Obernauer
informoval, že do takejto výzvy sa chceli zapojiť asi pred 10 rokmi, kedy bol vypracovaný aj
projekt, ale ďalej sa s tým nič nerobilo. Projekt je uložený na MsÚ a niektoré veci z tohto
projektu by sa mohli prehodnotiť, zaktualizovať a použiť v novom projekte.
Návrh uznesenia:
Komisia pre kultúru pri MsZ ukladá Mestskému úradu Brezno sledovať Výzvu na
energetickú úsporu budov a v spolupráci s MsKS (príp. s právnym nástupcom MsKS)
sa zapojiť do tohto projektu.
Hlasovanie: prítomných
7 členov komisie
za
7 členov komisie

6.4
Členovia komisie požiadali riaditeľa MsKS o informáciu ohľadne kina a jeho digitalizácie. J.
Oberneuer ich informoval, že digitalizácia kina by mala prebehnúť v auguste 2015.
V súčasnosti funguje kino v núdzovom režime, pretože filmy sa už distribuujú na digitálnych
nosičoch takže ich nie je možné v kine prehrávať. Digitalizácia kina zahŕňa nové plátno
a novú technológiu, ak to vykryjú finančné prostriedky, mala by to byť technológia 3D kina.
Ak nebude dosť financií, tak 2D, ktorú je ale možno časom doplniť na 3D. V súvislosti
s digitalizáciou bude treba dodržiavať hrací profil kina, ktorý bude pravdepodobne: utorok,
streda, piatok, sobota a nedeľa. Predpokladá sa, že ceny vstupeniek stúpnu – toto MsKS
neovplyvní, lebo ceny lístkov určuje distribútor. Filmy však budú kvalitnejšie a filmové
novinky budú k dispozícii ihneď. Členovia komisie skonštatovali, že samotná digitalizácia
kina je len prvá fáza – ak chce mesto prilákať ľudí do kina, bude určite potrebné riešiť aj
sedenie a občerstvenie v kine.

6.5
Komisia skonštatovala, že zmena týždenníka Horehronie na MY Horehronie – kedy prešla
pred tromi rokmi tlač z HLP grafik na vydavateľstvo Petit press bola pre mesto nevýhodná.
Regionálny týždenník stratil svoju tvár a bolo by vhodné osloviť obyvateľov, ako sú spokojní
s touto novou verziou Horehronia. Uverejňovanie článkov je menej pružné ako keď tlačila
domáca firma a čo sa týka hospodárnosti (čo bol uvádzaný ako hlavný dôvod tejto zmeny), sa
podľa údajov zo správy o činnosti MsKS nič neušetrilo a došlo k poklesu výtlačkov o 500

kusov (veľkosť nákladu určuje Petit press, MsKS nemôže vstupovať do rozhodovania
o veľkosti nákladu). Komisia navrhuje prehodnotiť existujúcu zmluvu s Petit press.
Návrh uznesenia:
Komisia pre kultúru pri MsZ ukladá prednostovi Mestského úradu Brezno
prekontrolovať vyváženosť a výhodnosť zmluvy s Petit press a porovnať obsah
regionálneho týždenníka MY Horehronie s regionálnymi týždenníkmi miest
porovnateľných s Breznom. T: 02.07.2015.
Hlasovanie: prítomných
7 členov komisie
za
7 členov komisie

6.6
Predseda komisie navrhol aby MsKS oslovilo mladých ľudí – amatérske hudobné zoskupenia
a ponúklo im na skúšanie priestory M-klubu. V M-klube v súčasnosti skúša skupina
Vodopád, ktorá ale nevyužíva tieto priestory všetky dni v týždni.

6.7
Predseda komisie navrhol zahrnúť do harmonogramu činnosti na II. polrok 2015 bod týkajúci
sa činnosti a vybavenia turisticko-informačnej kancelárie. Členovia komisie s týmto návrhom
súhlasili.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 18.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

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

