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

Číslo spisu:
2012/3294-03

Brezno
09.07.2014

ZÁPIS č. 22/2014
z komisie pre kultúru konaný dňa 04.07.2014
Prítomní:
Ing. Martina Daxnerová, Ing. Milan Kováčik
Ospravedlnení:
Mgr. Petra Dzurmanová, MUDr. Eva Wolframová, MUDr. Emília Bučková, Mgr. Marika
Šajgalíková, Marián Pavúk
Hostia:
Július Obernauer, Gabriel Obernauer, MVDr. Eva Pástorová, Eva Kováčiková, MUDr.Mgr. Ján
Zajak, Milan Golian, p.Babicová, Ing. Ondrej Paciga, Vladimíra Ridzoňová, PhDr. Anna
Štulrajterová, Marián Pavúk
Sekretárka komisie:
Monika Bačová
Rokovanie viedla:
Ing. Martina Daxnerová, predsedníčka komisie pre kultúru
Program:
1. Otvorenie,
2. Financovanie kultúry v meste Brezno
3. Vyhodnotenie podujatia Dni mesta Brezno 2014,
4. Diskusia a záver

K bodu 1
Dvadsiatedruhé zasadnutie komisie MsZ pre kultúru otvorila a zároveň privítala hostí a členov
komisie predsedníčka komisie pre kultúru Ing. Martina Daxnerová.
K bodu 2
Na zasadnutie boli prizvaní zástupcovia OZ pôsobiacich v oblasti kultúry. Zasadnutia sa
zúčastnili zástupcovia týchto OZ: Zaber – p.Zajak, p.Golian, p. Babicová,
Vodopád – p.Paciga
Kresťan – p.Pástorová, p.Kováčiková
Ajka – p.Ridzoňová
DSJCH – p. Obernauer
Nairam- p.Pavúk
Zástupcovia diskutovali o možnostiach financovania kultúry v meste Brezno. Z diskusie vzišiel
názor, že náklady spojené nájmom by mali byť zahrnuté do rozpočtu príspevkových organizácií,

alebo by sa mala zvýšiť dotácia kultúrnym telesám o náklady za služby spojené s nájmom, ktorá by
sa vyplácala mesačne a v zmluve by bolo uvedená podmienka mesačného zúčtovania.
K bodu 3
Dni mesta tohto roku určite zaujali všetky vekové a záujmové skupiny. Podieľalo sa na ich
organizácii desiatky jednotlivcov a mnoho organizácií, ktorým patrí poďakovanie, povedala za
všetkých predsedníčka komisie.
K bodu 4
V diskusii sa otvorila otázka manažovania kultúry v meste. Či má mať v kompetencii jeden
človek aj prevádzku budov aj kultúru ako takú.
Po prerokovaní bodov programu predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie komisie.
Monika Bačová
sekretárka komisie

Podpis
Meno a priezvisko predsedu komisie

Ing. Martina Daxnerová
predsedníčka komisie

Podpis
Meno a priezvisko sekr. kom.

