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

Číslo spisu:
2016/441-1
5192/2016

Brezno
05.02.2016

ZÁPIS č. 01/2016
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 04.02.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Marián Pavúk, Igor
Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Eva Vlčková – Detský folklórny súbor Šťastné detstvo
Ing. Ondrej Paciga – Country skupiny Vodopád
Ing. Peter Trangoš – OZ Kresťan
Ing. Pavol Marčok - OZ Dychový orchester Brezno
Peter Daxner – Folklórny súbor Mostár
Gabriel Obernauer – Divadelný súbor Jána Chalupku
Ospravedlnení:
Mgr. Ivica Krištofová, Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa
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 na
I. polrok 2016
4. Žiadosti o dotácie
5. 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 šiesti členovia, komisia bola vzhľadom na počet prítomných
členov uznášania schopná.

K bodu 2)
Uznesenia č. 5, 10, 14, 17, 21 a 22/2015 zostávajú v sledovaní.

K bodu 3)
Členom komisie bol elektronickou poštou zaslaný návrh harmonogramu a rámcového programu
zasadnutí komisie pre kultúru na I. polrok 2016:

4.2.2016
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie harmonogramu a rámcového programu zasadnutí komisie pre kultúru na
I. polrok 2016
4. Žiadosti o dotácie
5. Rôzne

10.03.2016
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
5. Rôzne

14.4.2016
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
5. Rôzne

19.5.2016
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činností
5. Príprava Dní mesta Brezna 2016
6. Rôzne

23.6.2016
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činností
5. Schválenie harmonogramu a rámcového programu zasadnutí komisie pre kultúru
na II. polrok 2016
6. Rôzne
Zasadnutia komisie sa budú konať vždy vo štvrtok o 15.30 hodine. Prítomní členovia komisie
jednohlasne schválili predložený harmonogram (prijaté uznesenie č. 1/2016). Zasadnutia komisie

sa budú konať vždy o 15.30 hodine. V prípade, že v danom termíne nebude možné zasadnutie
zvolať, alebo bude treba operatívne riešiť nejakú úlohu, alebo problém, bude tomu termím
zasadnutia a program zasadnutia prispôsobený.

K bodu 4)
Mestskému úradu boli doručené žiadosti o dotáciu na rozvoj kultúry od 11 žiadateľov:
1. Detský folklórny súbor Šťastné detstvo
2. Spevácky zbor mesta Brezno
3. Country skupina Vodopád
4. Občianskeč združenie Kresťan
5. Dychový orchester Brezno
6. Folklórny súbor Mostár
7. Divadelný súbor Jána Chalupku
8. OZ Nairam
9. MO Matice Slovenskej Brezno
10. Fotoklub Granus
11. OZ TIMO
Občianske združenie TIMO zobralo svoju žiadosť späť a DFS Šťastné detstvo a Spevácky zbor
mesta Brezno boli z posudzovania vyradené z dôvodu kontrolných zistení Hlavného kontrolóra
mesta Brezna a Najvyššieho kontrolného úradu SR. Podľa vyjadrenia OEaF mala byť vyradená aj
žiadosť DS Jána Chalupku z dôvodu neuhradeného záväzku voči mestu ku dňu podania žiadosti
(23.11.2015). Následným šetrením však komisia zistila, že uvedený záväzok ku dňu podania
žiadosti ani neexistoval, vznikol až 28.12.2015, divadelný súbor teda neporušil podmienky
stanovené VZN o dotáciách. Komisia pre kultúru teda posudzovala 8 žiadostí. V súvislosti s vyššie
uvedeným komisia odporúča OEaF dôslednejšie posúdiť správnosť a úplnosť predložených
žiadostí, aby komisia už nemusela riešiť otázku, či žiadateľ spĺňa alebo nespĺňa podmienky na
pridelenie dotácie. Na zasadnutie boli prizvaní aj zástupcovia jednotlivých kultúrnych telies ktoré
žiadajú o dotáciu, za účelom upresnenia, vysvetlenia, príp. doplnenia svojich žiadostí. Pozvaní boli
aj zástupcovia DFS Šťastné detstvo a Speváckeho zboru. Za Spevácky zbor neprišiel nikto, za
Šťastné detstvo bola prítomná p. Vlčková, ktorej boli vysvetlené príčiny, prečo im dotácia nemôže
byť v zmysle platného VZN pridelená. Pani Vlčková informovala členov komisie, že v októbri
minulého roku im bola daná výpoveď z priestorov v Dome kultúry a doteraz nemajú žiadnu
informáciu o ďalšom postupe a možnosti využívať priestory v DK. Mgr. Dzurmanová podala
vysvetlenie, že priestory v DK sú v súčasnosti v štádiu riešenia a rozdeľovania pre jednotlivé
kultúrne telesá. Mgr. Dzurmanová zabezpečí, aby sa z Technických služieb dostala informácia
kultúrnym telesám o ďalšom postupe.
Po vypočutí všetkých prítomných zástupcov žiadateľov pristúpili členovia komisie k návrhom na
prerozdelenie jednotlivých dotácií a k hlasovaniu o nich:
Country skupina Vodopád
Žiadajú dotáciu vo výške:
Nákup a obnova hudobných nástrojov, nákup strún a ost. hudobných pomôcok
Zahraničná reprezentácia
Tradičný 36. country večer
Navrhnutá dotácia:
Nákup a obnova hudobných nástrojov, nákup strún a ost. hudobných pomôcok
Zahraničná reprezentácia
Tradičný 36. country večer
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
400,00 €
400,00 €

Občianske združenie Kresťan Brezno
Žiadajú dotáciu vo výške:
Z nebeských výšin (benefičný koncert)
Navrhnutá dotácia:
Z nebeských výšin (benefičný koncert)
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

1 760,00 €
800,00 €

Občianske združenie – spolok Združenia dychových hudieb Slovenska – Dychový orchester
Brezno
Žiadajú dotáciu vo výške:
Organizácia slávnostného koncertu pri príležitosti 45. výr. založenia
DH Mostárenka, spojeného s krstom prvého profilového CD DH Mostárenka
Nahrávka prvého profilového CD DH Mostárenka pri príležitosti 45. výročia
založenia DH
Nákup hudobných nástrojov na doplnenie nástrojového parku
Nákup notového materiálu
Navrhnutá dotácia:
Organizácia slávnostného koncertu pri príležitosti 45. výr. založenia
DH Mostárenka, spojeného s krstom prvého profilového CD DH Mostárenka
Nákup hudobných nástrojov na doplnenie nástrojového parku
Nákup notového materiálu
Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Nahrávka prvého profilového CD DH Mostárenka pri príležitosti 45. výročia
založenia DH
Tento návrh bol schválený v pomere hlasov 4:2 (4 členovia za a 2 proti).

1 688,00 €
2 400,00 €
1 200,00 €
640,00 €

800,00 €
1 200,00 €
400,00 €

1 800,00 €

Folklórny súbor Mostár
Žiadajú dotáciu vo výške:
Obnova krojového vybavenia – oprava, nákup, výroba a náklady na dopravu
pri vystúpeniach na Slovensku a na zahraničné zájazdy
Navrhnutá dotácia:
Obnova krojového vybavenia – oprava, nákup, výroba
Náklady na dopravu pri vystúpeniach na Slovensku a na zahraničné zájazdy
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

7 000,00 €
5 500,00 €
500,00 €

Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
Žiadajú dotáciu vo výške:
Činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH, náklady na nové inscenácie

5 000,00 €

XII. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2016

5 000,00 €

Navrhnutá dotácia:
Činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH, náklady na nové inscenácie
XII. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2016
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

5 000,00 €
4 000,00 €

Nairam občianske združenie
Žiadajú dotáciu vo výške:
Kultúrne aktivity nezávislého kultúrneho centra občianskeho združenia Nairam 12 712,50 €
Navrhnutá dotácia:
Kultúrne aktivity nezávislého kultúrneho centra občianskeho združenia Nairam
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

2 500,00 €

Miestny odbor Matice slovenskej Brezno
Žiadajú dotáciu vo výške:
Ďakujeme Vám ... (slávnostný program k životnému jubileu maliara Jozefa
Cesnaka, spisovateľov Igora Gallu a Petra Kováčika)
Šachový turnaj pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých
Navrhnutá dotácia:
Ďakujeme Vám ... (slávnostný program k životnému jubileu maliara Jozefa
Cesnaka, spisovateľov Igora Gallu a Petra Kováčika)
Šachový turnaj pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

400,00 €
296,00 €

400,00 €
0,00 €

Fotoklub GRANUS
Žiadajú dotáciu vo výške:
Výstava fotografií – prierez tvorby členov fotoklubu GRANUS a prezentovanie
fotografie ako všeobecne prístupného umeleckého smeru pre širokú verejnosť
Navrhnutá dotácia:
Výstava fotografií – prierez tvorby členov fotoklubu GRANUS a prezentovanie
fotografie ako všeobecne prístupného umeleckého smeru pre širokú verejnosť
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

500,00 €

0,00 €

Na základe hlasovania k jednotlivým žiadostiam o dotácie schválila komisia pre kultúru
Uznesenie č. 2/2016, v ktorom odporúčajú členovia komisie Mestskému zastupiteľstvu
schváliť rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rozvoj kultúry nasledovne:

Žiadateľ

Účel

Požadovaná
výška
dotácie v €

Odporúčaná
dotácia pre
rok 2016 v €

Nákup a obnova hudobných
nástrojov, nákup strún a ost.
hudobných pomôcok

1 000,00

0

Zahraničná reprezentácia

1 000,00

400,00

Tradičný 36. country večer

1 000,00

400,00

Občianske združenie Z nebeských výšin (benefičný
koncert)
Kresťan Brezno

1 760,00

800,00

Organizácia
slávnostného
koncertu pri príležitosti 45. výr.
založenia
DH
Mostárenka,
spojeného
s krstom
prvého
Občianske združenie – profilového CD DH Mostárenka
spolok
Združenia
dychových
hudieb Nahrávka prvého profilového
DH
Mostárenka
pri
Slovenska – Dychový CD
príležitosti
45.
výročia
orchester Brezno
založenia DH

1 688,00

800,00

2 400,00

1 800,00

1 200,00

1 200,00

640,00

400,00

Country skupina
Vodopád

Nákup hudobných nástrojov na
doplnenie nástrojového parku
Nákup notového materiálu
Obnova krojového vybavenia –
oprava, nákup, výroba;
Folklórny súbor
Mostár

náklady na dopravu
pri vystúpeniach na Slovensku
a na zahraničné zájazdy

Činnosť DSJCH a ŠM pri
DSJCH, náklady na nové
Divadelný súbor Jána inscenácie
Chalupku
XII.
ročník
inšpiratívneho
mesta Brezno
festivalu Divadelná Chalupka
2016
Nairam občianske
združenie

Kultúrne aktivity nezávislého
kultúrneho centra občianskeho
združenia Nairam
Ďakujeme Vám ... (slávnostný
program k životnému jubileu
maliara
Jozefa
Cesnaka,

5 500,00
7 000,00
500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

12 712,50

2 500,00

Miestny odbor Matice spisovateľov Igora Gallu a Petra
Kováčika)
slovenskej Brezno

400,00

400,00

Šachový turnaj pre žiakov ZŠ,
študentov SŠ a dospelých

296,00

0

Výstava fotografií – prierez
tvorby
členov
fotoklubu
GRANUS a prezentovanie
fotografie ako všeobecne
prístupného umeleckého smeru
pre širokú verejnosť

500,00

0

Fotoklub GRANUS

SPOLU

23 700,00

Z celkovej čiastky 38 000,00 EUR komisia rozdelila 23 700,00 EUR, 14 300,00 EUR necháva do
rezervy, s možnosťou ďalšieho čerpania počas roka.

K bodu 5)
K tomuto bodu nemali členovia komisie žiadny príspevok.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 19.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

Bc. Andrej Barančok v.r.
predseda komisie pre kultúru

Ing. Ľubica Kubaliaková v.r.
sekretárka komisie

