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

Číslo spisu:
2016/441-8
22498/2016

Brezno
11.11.2016

ZÁPIS č. 08/2016
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 08.11.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián Pavúk, Ing. Michal
Cibuľa, Bc. Miroslava Rosíková
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Ospravedlnení:
Mgr. art. Matej Struhár
Neospravedlnení:
Igor Kerestény
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prehliadka mangľovne
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
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 siedmi členovia, komisia
bola vzhľadom na počet prítomných členov uznášania schopná.
K bodu 2)
Zasadnutie sa konalo v priestoroch Horehronského múzea, na Rázusovej ulici 20, v starom
meštianskom dome, v ktorom je doteraz zachovaná jediná funkčná kultúrna pamiatka na Slovensku
– mangeľ. Mgr. Krištofová oboznámila členov komisie s históriou domu a mangľa, objasnila
spôsob fungovania mangľa. Budova aj s mangľom je majetkom BBSK. Budova je vo veľmi zlom,
havarijnom stave a sú potrebné veľké finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. Budova by po

zrekonštruovaní bola vhodným miestom pre expozíciu aj depozitár Horehronského múzea. Podľa
informácie Mgr. Krištofovej sa na Rázusovej ulici nachádza aj druhá budova bo vlastníctve BBSK,
ktorú využíva Horehronské múzeum (má tam dielňu reštaurátorka). Komisia odporúča Mestskému
úradu vyzvať BBSK aby urýchlene riešil havarijný stav svojich budov, ktoré využíva Horehronské
múzeum a zvýšil finančný príspevok na činnosť Horehronského múzea.
K bodu 3)
Komisii neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MsZ.
K bodu 4)
Do rôzneho neboli predložené žiadne námety a pripomienky.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 16.50 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

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

