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

Číslo spisu:
2016/441-4
13561/2016

Brezno
07.06.2016

ZÁPIS č. 04/2016
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 06.06.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Petra Dzurmanová, Marián Pavúk, Ing. Michal
Cibuľa
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Ján Lukáč – riaditeľ Technických služieb Brezno, Ing. Ľubomír Longauer – OZ Horehronská
banská cesta
Neprítomní (ospravedlnení):
Mgr. Ivica Krištofová, Bc. Miroslava Rosíková, Igor Kerestény
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Konrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na MsZ
Vyhodnotenie Dní mesta Brezna
Rôzne
Informácia o činnosti OZ Horehronská banská cesta – prehliadka arboreta na
Banisku a náučného banského chodníka

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej Barančok,
ktorý privítal 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, 14, 17, 21, 22/2015 zostávajú v sledovaní.

K bodu 3)
Na rokovanie MsZ bude predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN-05/2015 o poskytovaní
finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna v znení všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezno číslo VZN-13/2015. Z dôvodu, aby neboli z posudzovania vyradené mladé talenty
ktoré študujú na školách mimo Brezna je potrebné vypustiť z pôvodného VZN podmienku, že sídlo
navštevovanej školy musí byť v meste Brezno. Ostáva zachovaná podmienka trvalého bydliska
v meste Brezno. Členovia komisia po diskusii jednohlasne odporučili návrh VZN schváliť
(uznesenie č. 4/2016).
Na rokovanie MsZ bude predložený aj návrh zápisov do Mestskej kroniky za rok 2015. Aj tento
návrh jednohlasne odporučili členovia komisie schváliť (uznesenie č. 5/2016).

K bodu 4)
Zhodnotenie Dní mesta Brezna predložila Mgr. Dzurmanová. Dni mesta sa konali za veľmi vysokej
účasti občanov mesta a sú na ne veľmi dobré ohlasy. Ľudí zaujal hlavný program aj sprievodné
podujatia a boli veľmi spokojní. Marian Pavúk pripomenul, že mu stále chýba trochu viac akcií na
severnej strane námestia. Mgr. art. Matej Struhár upozornil na menšie zmätky pri technickom
zabezpečení (neorganizované pripájanie sa k el. prúdu). Mgr. Dzurmanová ubezpečila p. Pavúka, že
sa pri mestských akciách bude určite uvažovať aj o aktivitách na severnej strane námestia.
K technickému zabezpečeniu uviedla, že pripájanie sa ku elektrine bolo technicky zabezpečené
a zorganizované, ale vždy sa vyskytnú situácie (príde niekto navyše, neplánovane a pod.), ktoré
spôsobia menšie zmätky, ktoré sa ale dajú operatívne riešiť.
K bodu 5)
5.1
Predseda komisie navrhol informovať kultúrne telesá v Brezne o novelizácii VZN o poskytovaní
finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna.
5.2
Marian Pavúk pripomenul vystúpenie fínskej skupiny Värttinä (Vreteno) 11.08.2016 a požiadal, či
by mesto nemohlo toto vystúpenie zmedializovať, nakoľko sa jedná o výnimočné hudobné
zoskupenie medzinárodného významu. Mgr. Dzurmanová požiadala p. Pavúka, aby jej zaslal
zoznam všetkých kultúrnych podujatí, ktoré bude poriadať počas leta, aby ho mohli zaradiť do
pripravovaného buletinu na Kultúrne leto.
5.3
Mgr. art. Struhár sa informoval, či sa počas Kultúrneho leta chystajú aj divadelné vystúpenia pre
deti, nakoľko majú naštudovaných niekoľko detských hier. Mgr. Dzurmanová informovala, že
divadelné predstavenia určite budú, odporučila sa p. Struhárovi spojiť s pani Tajbošovou z odboru
kultúry, ktorá má divadelné predstavenia na starosti.
5.4
Mgr. art. Struhár informoval členov komisie o krátkom 20-minútovom filme „Moje“. Film je
zameraný na tému rodiny a premieru by mal mať v kine. Mgr. Dzurmanová sľúbila, že pomôže
s medializáciou uvedenia filmu, s pánom Katreniakom treba dohodnúť jeho premietnutie v kine
a v rámci Kultúrneho leta sa môže premietať aj vonku pred niektorým večerným filmom.
5.5
Mgr. art. Struhár mal pripomienku ku Synagóge – je krásne zreštaurovaná, obnovená, konečne je
z tejto budovy nádherná historická pamiatka, ale celkový dojem narúšajú elektrické káble a vedenie,
ktoré veľmi vidno. Mgr. Dzurmanová – káble budú určite doriešené a zalištované.
5.6
Marian Pavúk navrhol, že by sa mohli komisii pre kultúru predkladať návrhy v súvislosti
s reprezentáciou mesta v oblasti kultúry (napr. inštalovanie výtvarných diel v synagóge,
reprezentácia mesta v zahraničí a pod.)
5.7
Mgr. Dzurmanová informovala členov komisie, že v rámci spolupráce s NsP Brezno sa uskutočnila
akcia pri ktorej deti z akadémie umení vymaľovali rozprávkovými motívmi priestory detskej

nemocnice a nemocnici bolo odovzdaných 204,- EUR vyzbieraných z primátorského guľáša počas
Dní mesta a tiež IT – notebook, tlačiareň.
5.8
Na najbližšom zasadnutí sa bude komisia venovať Kultúrnemu letu. Toto zasadnutie by sa malo
konať 01.07.2016 o 15.00 hodine na Minigolfe a budú naň prizvaní aj zástupcovia kultúrnych
zružení a telies v Brezne.

K bodu 6)
Komisia pokračovala vo svojom rokovaní v teréne – na Banisku, za účasti zástupcu Občianskeho
združenia Horehronská banská cesta Ing. Longauera a za účasti riaditeľa Technických služieb
Brezno, Ing. Lukáča. Pozvaná bola aj architektka mesta Ing. Halásová, ktorá sa ale z dôvodu
nemoci nemohla zasadnutia zúčastniť. Ing. Longauer predložil členom komisie správu o činnosti
OZ, v ktorej informoval o cieľoch projektu náučného banského chodníka a historicko banského
skanzenu. V areále arboreta bola v r. 2015 vykonaná inventúra drevín a už piatykrát sa na tomto
mieste uskutočnila akcia – sadenie ovocných stromčekov a okrasných kríkov pre novonarodené
deti. Problémy im robia vandali, ktorí ničia označenia stromčekov. Komisia si prezrela arboretum
len z kraja, nakoľko kvôli vysokej tráve sa nedalo prejsť dovnútra. Podľa informácie p. Longauera
tento piatok začne s kosením. Následne do konca augusta plánuje vybudovať lužické sídlo, keltské
sídlo a zrub, ktorý má slúžiť ako informačná kancelária. Na túto výstavbu má OZ vyčlenené
finančné prostriedky získané najmä ako sponzorské dary. Riaditeľ TS upozornil p. Longauera, aby
počítal s tým, že náklady na výstavbu objektov môžu byť oveľa vyššie ako predpokladá a podľa
účelu použitia zrubu treba rátať aj s prípadnými nákladmi na prívod pitnej vody, čističku, prívod
elektriny a pod., nehovoriac o tom, že samotné pravidelné udržiavanie pozemkov (čistenie
a kosenie) si vyžiada veľa práce aj finančných prostriedkov. Zahájenie výstavby náučného
banského chodníka oddialilo vybavovanie súhlasu od vlastníka pozemkov (mesta). Podľa slov Ing.
Longauera je už v tomto čase súhlas na podpise u p. primátora a s budovaním chodníka sa bude
môcť začať. Členovia komsisie sa dohodli, že sa na Banisko vrátia na svojom zasadnutí v auguste
(prípadne v septembri) aby videli, čo všetko sa počas leta spravilo.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 17.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

Ing. Ľubica Kubaliaková v.r.
sekretárka komisie

