MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
13296/2015/3072-6

28.05.2015

ZÁPIS č. 04/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 26.05.2015 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor
Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Július Obernauer – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
Gabriel Obernauer – Divadelný súbor Jána Chalupku v Brezne
Neprítomní členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. art. Matej Struhár, Marián Pavúk
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
 Otvorenie
 Kontrola plnenia uznesení
 Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
 sprava o činnosti MsKS za rok 2014
 návrh zápisov mestskej kronikárky do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
 zmena účelu schválenej dotácie na rok 2015 pre Dychový orchester Brezno
 Možnosti riešenia modernizácie a obnovy Mestského domu kultúry
 Návrhy na riešenie „vstupných brán“ do mesta
 Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti DSJCH Brezno
 Rôzne

K bodu 1)
Otvorenie
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 šiesti členovia, komisia bola vzhľadom na počet prítomných
členov uznášania schopná. Na zasadnutie komisie boli prizvaní:
 Július Obernauer – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska (k bodu 3. a 4.),
 Gabriel Obernauer – za Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno (k bodu 6.)
Komisia sa konala v zasadačke Domu kultúry v Brezne z dôvodu prejednávania možností
riešenia modernizácie a obnovy DK v bode 4).

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie 02/2015 – harmonogram - priebežne sa plní
Uznesenie 03/2015 – splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 04/2015 – splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 05/2015 – termín plnenia je 31.8.2015 - zostáva v sledovaní
Uznesenie 06/2015 – splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 07/2015 – splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 08/2015 – termín plnenia 02.07.2015, zostáva v sledovaní
Uznesenie 09/2015 – dlhodobé, zostáva v sledovaní
Uznesenie 10/2015 - termín plnenia 02.07.2015, zostáva v sledovaní.

K bodu 3)
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ:
Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2014
Správou o činnosti MsKS za rok 2014 sa komisia pre kultúru zaoberala už na predchádzajúcom
zasadnutí dňa 23.04.2015, kedy p. Július Obernauer zodpovedal na otázky členov komisie (viď
zápisnica z 23.04.2015). V súvislosti s predloženou správou o činnosti na tomto zasadnutí
zaujímalo Mgr. Daniela Struhára, že akým spôsobom sa rieši prípadný havarijný stav na budove
Domu kultúry. Riaditeľ MsKS informoval, že v takomto prípade sa vždy dá požiadavka na mesto
Brezno ako zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu a ostatné finančné prostriedky sa hľadajú formou
rôznych úsporných opatrení v rámci Mestského kultúrneho strediska. Keďže už k správe neboli
žiadne iné pripomienky ani otázky, predseda komisie dal hlasovať za návrh uznesenia, v ktorom
komisia pre kultúru odporúča MsZ mesta Brezno zobrať správu o činnosti MsKS za rok 2014 na
vedomie. Tento návrh bol všetkými prítomnými členmi komisie jednohlasne schválený
(uznesenie č. 11/2015).
Návrh zápisov mestskej kronikárky do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
Všetkým členom komisie pre kultúru bol v dostatočnom predstihu elektronicky zaslaný návrh

zápisov mestskej kronikárky do Kroniky mesta Brezna za rok 2014. Pripomienky k návrhu bolo
potrebné zaslať do 20.05.2014. Pripomienky v tomto termíne zaslal predseda komisie Bc. Andrej
Barančok. Na zasadnutí dňa 26.05.2014 už nemali členovia komisie žiadne iné pripomienky a
jednohlasne všetci prítomní schválili návrh uznesenia, v ktorom komisia pre kultúru odporúča
MsZ mesta Brezna schváliť zápisy mestskej kronikárky do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
(uznesenie č. 12/2015).
Zmena účelu schválenej dotácie na rok 2015 pre Dychový orchester Brezno
Na zasadnutí dňa 08.04.2015 schválila komisia pre kultúru dotáciu vo výške 600,00 EUR pre
Dychový orchester Brezno na reprezentáciu mesta v zahraničí – v Srbsku. Dychový orchester
požiadal o zmenu účelu tejto dotácie z dôvodu, že sa nezúčastní vystúpenia v Srbsku, ale v
rumunskom Nadlaku. Prítomní členovia komisie jednohlasne túto zmenu účelu schválili
(uznesenie č. 13/2015).

K bodu 4)
Možnosti riešenia modernizácie a obnovy Mestského domu kultúry
Všetci členovia komisie vykonali za prítomnosti riaditeľa MsKS Júliusa Obernauera obhliadku
všetkých priestorov budovy Domu kultúry. Budova DK je verejnosti sprístupnená už 52 rokov,
pred 30-timi rokmi prešla rekonštrukciou javisková technika a v posledných piatich rokoch došlo
postupne k výmene okien, vybudovaniu bezbariérového prístupu a k napojeniu budovy na
vykurovanie cez Dalkiu. Iné väčšie zmeny neboli urobené. Napojenie na Dalkiu sa nedá ešte
celkom objektívne zhodnotiť, treba na to dlhšie obdobie, ale za jeden rok ako bolo toto napojenie
zrealizované došlo k výraznej úspore na vykurovaní budovy a prinieslo tiež určitú tepelnú
pohodu spočívajúcu v odstránení výluk vo vykurovaní. Obhliadkou Domu kultúry členovia
komisie zistili, že:
 strecha budovy je v zlom stave, miestami je prehrdzavená, potrebuje rekonštrukciu,
urgentne aspoň nový náter, ktorý aspoň dočasne zabráni korózii;
 komíny (ktoré sú pri súčasnom spôsobe vykurovania zbytočné) sa rozpadajú, uvoľňujú sa
z nich tehly, je potrebná ich urýchlená demontáž, kým padajúca tehla nespôsobí niekomu
úraz;
 priestor pod strechou (podkrovie) je zamorený holubím trusom, uhynutými holubami
(napriek tomu, že bol v nedávnej minulosti celý vyriadený), holuby v ňom hniezdia a
poletujú, je potrebné urgentne riešiť tento stav, nakoľko je nebezpečný a zdraviu
škodlivý;
 elektroinštalácia v celej budove je zastaralá, nevyhovujúca súčasným normám a
nevyhovujúca ani kapacitne;
 nevyhovujúce vodovodné potrubie a odtoky, ktoré sú najmä v spodných priestoroch
M-klubu nad úrovňou podlahy, čo spôsobuje vytekanie vody;
 v súvislosti s pripravovanou digitalizáciou kina je potrebné riešiť aj modernizáciu
kinosály – sedačky sú zastaralé a nepohodlné, neobstoja v konkurencii
novovybudovaných kinosál veľkých nákupných stredísk a odradia potencionálnych
divákov, ktorí sú už zvyknutí na určitý komfort pri pozeraní filmu;
 je nevyhnutné súrne riešiť aj modernizáciu osvetlenia, ozvučenia a zariadení na oponu;




okná v sále (hľadisku) sú zbytočné a spôsobujú únik tepla, je potrebné ich zamurovať;
dvere bočného vchodu (únikový východ) a skúšobne FS Mostár sú v dezolátnom stave a
fučí cez ne – únik tepla,
 vchod do budovy nie je prestrešený.
Na základe zistených skutočností bolo navrhnuté:
uznesenie č. 14/2015, v ktorom komisia pre kultúru žiada Mestský úrad Brezno o predstavenie
možností rekonštrukcie budovy Domu kultúry a vypracovanie časového harmonogramu prác (na
súčasné volebné obdobie), v ktorom by bolo zahrnuté:
 náter strechy a demontáž komínov
 zamurovanie zbytočných okien z hľadiska v kinosále
 výmena dverí na bočnom vchode (únikovom východe) a do skúšobne FS Mostár
 rekonštrukcia (výmena) inžinierskych sietí
 modernizácia hľadiska v kinosále
 modernizácia osvetlenia, ozvučenia a mechanizmu opony
 prestrešenie schodiska
 vylepšenie celkového stavu budovy (vymaľovanie, odstránenie zbytočných obkladov a
pod.)
uznesenie č. 15/2015, v ktorom komisia pre kultúru žiada Mestský úrad Brezno o operatívne
riešenie problému výskytu holubov v podkroví budovy Domu kultúry.
Tieto návrhy uznesení boli prítomnými členmi komisie jednohlasne schválené.

K bodu 5)
Návrhy na riešenie „vstupných brán“ do mesta
Členom komisie bol elektronický rozposlaný fotomateriál so snímkami vstupných brán zo
všetkých štyroch vstupov do mesta - juh, západ, sever a východ. Komisia skonštatovala, že
vstupné brány, ktoré by mali mesto reprezentovať v čo najlepšom svetle, tento účel v súčasnosti
vôbec nespĺňajú. Okolie okolo nich nie je vykosené (okrem brány od Valaskej), zarastené sú
vysokými drevinami, ktoré výhľad na ne zastierajú. Sú nevymaľované (okrem brány od
Bujakova), obraz a nápisy na nich sú nečitateľné a podliehajú korózii. Pri vstupných bránach sa
nachádzajú aj pútače pozývajúce na návštevu Horehronského múzea v Brezne, avšak aj tieto sú
zhrdzavené. Členovia komisie navrhli uznesenie č. 16/2015, v ktorom žiadajú Mestský úrad
Brezno zistiť skutočnosť, kto má vstupné brány do mesta v správe a poveriť správcu toho
majetku okamžitou úpravou vstupných brán (namaľovať, vykosiť a vyklčovať) a pravidelnou
starostlivosťou o ne. Tento návrh uznesenie bol prítomnými členmi komisie jednohlasne
schválený.

K bodu 6)
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti DSJCH Brezno
Riaditeľ Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne informoval členov komisie, že činnosť

DSJCH sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na prípravu novej inscenácie pod názvom
"Kováči". Je to veselohra so štyrmi hercami, jej premiéra bude netradične v hostinci Stodola,
ktorej prostredie je veľmi vhodné pre dotvorenie scenára inscenácie. Premiéra sa bude konať
06.06.2015 (sobota) o 17°° a o 19°° hodine a v nedeľu bude odohraté ešte jedno predstavenie o
18°° hodine. Po premiére budú nasledovať školské predstavenia a divadelný súbor s ňou
vycestuje aj do Báčskeho Petrovca v Srbsku a do Nového Bydžova. Súbor pripravuje dve
varianty hry - pre priestory v Stodole, ale aj pre predstavenie v sále Domu kultúry. Divadelníci
okrem prípravy novej hry si pripravujú aj scénické výjavy v dobových kostýmoch na Dni mesta
Brezna. Členskú základňu divadelného súboru tvorí cca 45 členov, aktívnych aj pasívnych,
vrátane mladých, ktorých zastrešuje Štúdio mladých. Podľa slov p. Obernauera je práve s
mladými členmi divadla veľký problém, lebo väčšina z nich po ukončení strednej školy odchádza
- buď na ďalšie štúdium, alebo za prácou do zahraničia. Takto každý rok prichádzajú o
kvalitných hercov a pravidelne musia robiť nábor na stredných a základných školách.

K bodu 7)
Rôzne
7.1
Predseda komisie Bc. Andrej Barančok informoval prítomných členov komisie, že sa uskutočnilo
stretnutie p. Júliusa Obernauera, p. Vlčkovej z FS Šťastné detstvo a Bc. Barančoka, na ktorom
prebrali možnosti nácviku folklórneho súboru v priestoroch domu kultúry. Pani Vlčková na tomto
stretnutí informovala, že súbor má zaplatený nájom v priestoroch základnej školy na Pionierskej
4 do konca júla 2015, cez letné prázdniny skúšajú len veľmi málo, takže do konca leta priestory v
DK nepotrebujú. V septembri má zase začať v DK digitalizácia kina, kedy nebude možné
priestory súboru poskytnúť. Otázka nácviku FS Šťastné detstvo v priestoroch DK zostáva zatiaľ
nedoriešená.
7.2
Mgr. Daniel Struhár, ktorý je súčasne predsedom komisie pre šport pri MsZ informoval, že na
základe uznesenia prijatého komisiou pre kultúru si boli obhliadnuť priestory pod Arénou. Tieto
priestory sú veľmi priestranné, vzhľadom na túto skutočnosť by boli veľmi vhodné pre tréningy
strelcov. Bolo by ich treba však upraviť a najmä zatepliť, čo už asi v tomto roku nebude možné
zrealizovať. Do budúcna by sa ale mohlo počítať s alternatívou, že strelecký klub sa presunie z
priestorov DK do Arény. O tejto variante bude potrebné v budúcnosti rokovať s novým správcom
majetku MsKS a MŠK.
7.3
Pán Július Obernauer informoval členov komisie o ďalších podniknutých krokoch vo veci
digitalizácie kina. Boli doručené obálky od troch záujemcov - dodávateľov. Výberová komisia v
zložení: Július Obernauer za MsKS, Mgr. Slavomír Pôbiš, vedúci útvaru primátora a člen
asociácie Slovenských filmových klubov - odborník na digitalizáciu kina. Komisia po otvorení
obálok vyradila z ďalšieho kola firmu z Martina pre nesplnenie podmienok, zostali dve firmy,
ktoré podmienky splnili - jedna slovenská a jedna česká. Obidve firmy sa zmestili do stanovenej
ceny aj s 3D projekciou. Tieto dve firmy postúpia do elektronickej aukcie a v auguste až
septembri 2015 by malo dôjsť k realizácii digitalizácie. Kino by malo podľa nového usporiadania
spadať po technickej stránke pod Technické služby mesta Brezna a po obsahovej stránke pod

referát Mestského úradu pre kultúru a šport.
7.4
Predseda komisie navrhol prijať uznesenie, v ktorom komisia žiada Mestský úrad Brezno o
vypracovanie novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií, upravenej tak,
aby nebola v rozpore s novelizáciou zákona. Členovia komisie jednohlasne tento návrh schválili,
aj s termínom plnenia do 30.06.2015 (uznesenie č. 17/2015).
7.5
Ing. Michal Cibuľa navrhol, aby sa pre účinkujúcich na Dňoch mesta, ktorí vystupujú počas
celého dňa (FS Mostár, skupina historického šermu Berezum a pod.), vždy zabezpečilo aj
občerstvenie.
7.6
Bc. Andrej Barančok navrhol členom komisie usporiadať v lete team building - hry, na ktorých
by sa zúčastnili členovia komisie pre kultúru a 2-3 zástupcovia kultúrnych telies mesta (dokopy
okolo 20-30 ľudí), v priestoroch golfového hriska. K tomuto návrhu sa členovia komisie vyjadria
na najbližšom zasadnutí.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie informoval členov, že najbližšie
zasadnutie sa podľa harmonogramu uskutoční dňa 02.07.2015 o 15.30 hodine, bude sa konať v
zasadačke Mestského úradu Brezno na Nám. gen. M. R. Štefánika 2. Na tomto zasadnutí bude
potrebné schváliť harmonogram zasadnutí na II. polrok 2015. K bodu "Pozvanie členov
záujmovej umeleckej činnosti" budú prizvaní zástupca Folklórneho súboru Mostár a riaditeľka
Základnej umeleckej školy. Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18.00 hodine
ukončil zasadnutie komisie.

..............................................

.........................................

Bc. Andrej Barančok
predseda komisie

Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretár komisie

