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

Číslo spisu:
2016/441-7
18908/2016

Brezno
12.09.2016

ZÁPIS č. 06/2016
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 08.09.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián Pavúk, Bc. Miroslava
Rosíková
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Martin Guštafík G-Tec professional
Ing. arch. Karol Ličko – odbor investičný MsÚ
Ospravedlnená:
Mgr. Petra Dzurmanová, Igor Kerestény
Neospravedlnení:
Ing. Michal Cibuľa
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej Barančok,
ktorý privítal členov komisie a hostí. Zasadnutia komisie sa zúčastnili šiesti členovia, komisia bola
vzhľadom na počet prítomných členov uznášania schopná.
K bodu 2)
Uznesenia č. 5, 14, 21, 22/2015 zostávajú v sledovaní, uznesenie č. 17/2015 splnené – vypúšťa sa
zo sledovania.

K bodu 3)
Na rokovanie MsZ bude predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno, už so zapracovanými pripomienkami doručenými
počas pripomiekového konania. Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili uznesenie, ktorým
doporučujú MsZ schváliť predmetné VZN (uznesenie č. 7/2016).
Na rokovanie MsZ bude predložená žiadosť o dotáciu na pôžičku na obnovu interiéru kina v zmysle
výzvy č. 4/2016 Audiovizuálneho fondu. K tomuto bodu programu boli prizvaní – Ing. arch. Karol
Ličko za investičný odbor MsÚ a Dipl. Ing. Martin Guštafík z firmy G-tec professional. Ing. Ličko
informoval komisiu o cieľoch a koncepcii návrhu, architektonickom, materiálovom a dispozičnoprevádzkovom riešení a rozpočte od projektanta. Ing. Guštafík sa vyjadril k návrhu z pozície
človeka z praxe – jeho firma realizuje obnovy kín na Slovensku a realizovali aj digitalizáciu kina
Mostár v predchádzajúcom roku. Po dlhej diskusii komisia prijala uznesenie, ktorým jednohlasne
odporúča žiadosť o dotáciu schváliť (uznesenie č. 8/2016), ale zároveň vzniesla vážne pochybnosti
k zadaniu projektu a výške plánovaných výdavkov vzhľadom na havarijný stav budovy. Odporúča
spracovať celkovú projektovú dokumentáciu obnovy DK s naprojektovaním jednotlivých etáp
obnovy budovy a s finančným vyčíslením jednotlivých etáp. Pri spracovaní projektu komisia
odporúča prizvať ľudí, ktorí sú od fachu a vedia poradiť, čo je ako dobré spraviť (odborníkov
zvukárov, osvetľovačov a pod.)

K bodu 4)
Rôzne:
- Synagóga má po rekonštrukcii nevhodné sedačky (nepohodlné) a úplne nevhodné
osvetlenie, ktoré sa hodí skôr na diskotéku. Práve z tohto dôvodu je dobré k projektom
prizývať ľudí, ktorí sa rozumejú danej oblasti.
- Návrh umiestniť pred Synagógu panel s viacjazyčným oznamom o možnosti prehliadky
synagógy, s uvedením telefónneho čísla, na ktorom sa môžu turisti na prehliadke dohodnúť
s tým, že sprievodca príde do 10-15 minút. Bc. Barančok navrhol, že by bolo v tejto
súvislosti dobré osloviť BBSK a požiadať o spoluprácu – ak nebudú môcť sprevádzať
turistov dievčatá z TIKu, môžu pracovníci múzea.
- Stonehenge na námestí – informačné panely na mramorových stĺpoch usporiadaných do
kruhu priamo v centre námestia – podľa zmluvy ich mala určitú lehotu oprávnenie užívať
firma, ktorá ich vybudovala, táto lehota už ale uplynula a reklamno-informačné panely môžu
slúžiť pre potreby mesta. Komisia odporúča MsÚ prekontrolovať zmluvu s firmou BB expo.
(uznesenie 9/2016).
- Divadelný festival Divadelná chalupka – malá účasť.
- Návrh Mgr. Krištofovej – na budúcom zasadnutí komisie pre kultúru návšteva budovy
múzea, v ktorej je mangeľ.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 18.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

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

