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

22783/2015/3072-9

ZÁPIS č. 07/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 12.10.2015 o 15.30 hodine

Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marian Pavúk, Bc.
Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Ospravedlnená:
Mgr. Petra Dzurmanová
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Mária Bošeľová – riaditeľka Občianskeho združenia Speváckeho zboru mesta Brezno
Mária Poláková – manažér Občianskeho združenia Speváckeho zboru mesta Brezno
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Vyhodnotenie digitalizácie kina
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – Spevácky zbor mesta 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. Zasadnutia komisie sa zúčastnili ôsmi
členovia, komisia bola vzhľadom na počet prítomných uznášania schopná. Na zasadnutie
komisie boli prizvaní zástupcovia Speváckeho zboru mesta Brezno.

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 05/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní, predseda komisie Bc. Barančok a člen
komisie Mgr. Daniel Struhár pôjdu pozrieť na Banisko pozemok, ktorý je v nájme OZ
Horehronská banská cesta.
Uznesenie 10/2015 – uznesenie vypustiť zo sledovania
Uznesenie 14/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 15/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní, sekretár komisie zistí u riaditeľa TS
Brezno, či sa s výskytom holubov v podkroví DK niečo plánuje robiť
Uznesenie 17/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní.
Uznesenie 18/2015 – uznesenie vypustiť zo sledovania
Uznesenie 20/2015 – uznesenie vypustiť zo sledovania
Uznesenie 21/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní

K bodu 3)
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Členom komisie bola postúpená Výzva na predloženie návrhov na ocenenie v zmysle Štatútu
mesta Brezna za kalendárny rok 2015. Komisia navrhla na ocenenie Cena mesta Brezna: p.
Angelu Černákovú za detský folklórny súbor Šťastné detstvo, p. Peterajú za činnosť pre
Horehronské múzeum v Brezne. Navrhnutých na ocenenie predloží predseda komisie na
spoločnej porade predsedov komisii.

K bodu 4)
Vyhodnotenie digitalizácie kina
Dňa 06.10.2015 sa konalo slávnostné otvorenie zdigitalizovaného kina. Hneď pri otvorení sa
vyskytol technický problém s hard diskom a namiesto avizovaného filmu Everest, ktorý bol
lákadlom pre ľudí, bol pustený film Labyrint. Výber tohto filmu nebol najšťastnejší a nebol
vhodný na slávnostnú akciu otvorenia kina – ľudí nezaujal. Bolo sľúbené, že Everest bude
premietnutý neskôr a tiež zadarmo. Po digitalizácii je v kine možnosť premietana filmov v
3D. 3D okuliare zakúpenené v multiplexe B. Bystrica bude možné použiť aj v breznianskom

kine. Samotná digitalizácia kina na pritiahnutie návštevníkov nestačí, je potrebné kompletne
prerobiť hľadisko – vyšší sklon, väčší odstup medzi sedadlami, pohodlnejšie sedadlá,
zútulnenie priestorov vo vstupnej hale, zriadenie bufetu pri kine, atď… Predovšetkým je v
Dome kultúry potrebné riešiť rekonštrukciu elektrických rozvodov, ktoré sú v katastrofálnom
stave. Kino Brezno má svoju webovú stránku, na ktorej je zverejnený program kina. Bude
potrebné riešiť propagáciu kina aj veľkými pútačmi umiestnenými pred budovou DK.
Členovia komisie sa dohodli, že na najbližšie zasadnutie prizvú pracovníka oddelenia kultúry
MsÚ zodpovedného za výber filmov.

K bodu 5)
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – Spevácky zbor mesta Brezno
Zasadnutia komisie sa zúčastnila riaditeľka OZ Spevácky zbor mesta Brezna p. Mária
Bošeľová a manažér OZ p. Mária Poláková. V krátkosti oboznámili členov komisie o činnosti
speváckeho zboru počas roka 2015 – vystúpenia k 70. výročiu oslobodenia mesta, vystúpenie
na oslavách v B. Bystrici, vystúpenie na oslave Cyrila a Metoda, vystúpenie v Krasne v
Poľsku. Vystúpenia speváckeho zboru sú žiadané na Slovensku aj v zahraničí, umelecký
vedúci a dirigent zboru p. profesor Pazúrik je uznávaný umelec a vie zabezpečiť vystúpenia
po celej Európe, problém je ale práve v jeho časovej zaneprázdnenosti. V dňoch 4.-6.
decembra
2015 sú plánované Horehronské slávnosti zborovéh spevu, festival s
medzinárodnou účasťou speváckych zborov. V piatok 4.12. sa bude konať sakrálny koncert v
kostole, v sobotu vystúpenia v sále Hotela Ďumbier a v nedeľu budú vystupovať jednotlivé
spevácke zbory individuálne v kostoloch. Za predchádzajúcich 24 rokov sa Horehronské dni
zborového spevu už 12x konali pod záštitou primátora mesta (konajú sa každý druhý rok).
Mesto zvyklo zabezpečiť sálu v Hoteli Ďumbier a občerstvenie pre vystupujúcich, MsKS
vždy dopredu vypracovalo na túto akciu projekt. Po zrušení MsKS riaditeľka OZ SZMB
nevie, ako to bude ďalej, musí sa stretnúť s primátorom mesta a dohodnúť sa, či sa bude táto
akcia aj naďalej konať pod záštitou primátora. Zástupkyne OZ informovali členov komisie o
zrušení nájmu v Dome kultúry – mali tam prenajatú miestnosť na nácvik za symbolický
nájom 1,- €, ktorú využívali každý pondelok. Doteraz fungovali ako súčasť Mestského
kultúrneho strediska, po jeho zrušení ich nikto neinformoval, ako to bude s nájmom ďalej.
Predseda komisie prisľúbil, že bude v stredu po zasadnutí MsZ o tomto probléme a tiež o
účasti mesta v rámci Horehronských dní zborového spevu informovať primátora mesta.
Riaditeľka OZ SZMB si môže následne na to dohodnúť stretnutie s primátorom. Spevácky
zbor má cca 40 členov, ročné členské je 20,- €. Okrem tohto príjmu majú príjem z 2 % z dane
a dotácie. Nábor do zboru robia celoročne, problémy majú najmä s mladými, ktorí po
ukončení školy väčšinou odchádzajú z mesta. Na Základnej umeleckej škole je detský
spevácky zbor, s ktorým pri niektorých vystúpeniach spolupracujú.

K bodu 6)
Rôzne
6.1
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre kultúrne a
umelecké telesá sa bude kompletne novelizovať a prerobí sa podľa vzoru B. Bystrice.
Nakoľko sa blíži termín na odovzdanie žiadostí, je potrebné preškoliť zástupcov kultúrnych aj
športových telies o spôsobe a pravidlách podávania žiadostí o dotácie, aby ich podávali
správne. Kultúrna komisia preto odporúča MsÚ poveriť zodpovedného zamestnanca úlohou

preškolenia zástupcov kultúrnych a športových telies o spôsobe podávania žiadostí o dotácie.
(Uznesenie č. 22/2015). Ohľadne tvorby nového VZN o dotáciách mali členovia komisie
pripomienky k výške spoluúčasti žiadateľov, ktorá je t.č. 20 %. Je to dosť vysoká spoluúčasť
a pre menšie kultúrne telesá takmer likvidačná. VUC-ka má len 10 % a Ministerstvo kultúry
má len 5 %. VZN bude dané na verejné pripomienkovanie, a bude zaslané všetkým
záujmovým združeniam.

Po vyčerpaní všetkých bodov program predseda komisie Bc. Andrej Barančok poďakoval
prítomným členom za účasť a o 18.00 hodine zasadnutie komisie ukončil.

V Brezne 14.10.2015

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

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

