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

Číslo spisu:

Brezno

2685/2017-2

24.03.2017

ZÁPIS č. 02/2017
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 23.03.2017 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor
Kerestény
Ospravedlnení:
PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. art. Matej Struhár, Marián Pavúk
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Arch. Peter Iľanovský – SOR na úseku investičnej činnosti
Peter Katreniak – Technické služby Brezno (kino Mostár a kultúrne objekty)
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie mimoriadnej dotácie pre dychový orchester Brezno
Zhodnotenie činnosti Kina Mostár
Informácia o príprave rekonštrukcie kinosály
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. Do
pôvodného programu bol doplnený bod 3) – schválenie mimoriadnej dotácie pre Dychový orchester
Brezno. Zasadnutia komisie sa zúčastnili šiesti členovia, komisia bola vzhľadom na počet
prítomných členov uznášania schopná.

K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.
K bodu 3)
Dňa 17.03.2017 bola MsÚ doručená žiadosť o dotáciu z Dychového orchestra Brezno na
neplánovanú akciu, o ktorej pri podávaní žiadostí o dotácie nevedeli. Žiadosť bola podaná v súlade
s § 6 „Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce“ VZN-06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Brezno. Dychový orchester dostal 9. marca pozvanie od Dychovej hudby Nadlačanka
z partnerského mesta Nadlaku v Rumunsku na účinkovanie na Oslavách 500. výročia reformácie
v dňoch 5.-7. mája 2017. Toto podujatie chce DO absolvovať s Detským dychovým orchestrom (34
osôb) a Dychovou hudbou Mostárenka (15 osôb). Pre deti by to bol prvý zahraničný zájazd
a nepochybne veľká motivácia. Ubytovanie na jednu noc a stravovanie počas celého pobytu hradí
pozývajúca strana. Od mesta žiada DO dotáciu na ubytovanie na jednu noc, dopravné a stojné
a technicko-organizačné zabezpečenie (poistenie) vo výške 1 925,00 euro. Na predchádzajúcom
zasadnutí komisia odporučila uznesením č. 1/2017 pre DO schváliť dotáciu v celkovej výške
5 000,00 eur (jednalo sa o zakúpenie jednotného reprezentatívneho oblečenia, nákup hudobných
nástrojov a slávnostný koncert k 65. výr. založenia DO Brezno). Komisia jednohlasne odporúča
poskytnúť Dychovému orchestru Brezno mimoriadnu dotáciu vo výške 1 000,00 eur, a to na
dopravu a stojné. Uznesenie č. 2/2017.
K bodu 4)
K zhodnoteniu činnosti Kina Mostár bol prizvaný p. Peter Katreniak, zamestnanec Technických
služieb Brezno, ktorý má na starosti výber filmov a fungovanie kina. V roku 2016 bolo odohraných
268 predstavení a celková návštevnosť kina bola 12508 divákov. Priemerná návštevnosť na jedno
predstavenie 46,76 ľudí. Hrubá ročná tržba bola 51 861,00 eur (priemer na jedno predstavenie
194,05 eur), po odčítaní 50 % pre distribútora, 20 % DPH a 2 % AVF/SOZA zostala tržba vo výške
20 225,79 eur. Z tejto sumy sa ešte hradili náklady na mzdy, splácanie pôžičky za digitalizáciu
a iné. Počas roku 2017 do dátumu 22.03.2017 bolo odohratých 77 predstavení s celkovou
návštevnosťou 5481 divákov, priemerná návštevnosť na jedno predstavenie 71,89 osôb. P.
Katreniak predložil komisii aj rebríček TOP filmov – na prvom mieste je jednoznačne film Všetko
alebo nič s celkovým počtom divákov 1727 (5 predstavení s priemernou návštevnosťou 345,40), na
druhom mieste film Lída Baarová – jedno predstavenie s počtom 297 divákov a na treťom mieste
film Únos s celkovým počtom divákov 687 (tri predstavenia s priemernou návštevnosťou 229).
Z celkového počtu zakúpených vstupeniek bolo asi 60 % zakúpených v TIKu a asi 16 % online.
Zaviedla sa aj možnosť rezervácie vstupenky. Podľa informácií firmy, ktorá vykonáva
rekonštrukcie kinosál- v kinách kde bola realizovaná výmena sedačiek stúpla návštevnosť až
o 150%. Je potrebné doriešiť aj doplnkové služby kina – predaj pukancov, nápojov. Podľa
informácie p. Katreniaka bola oslovená firma p. Živčáka. Komisia odporúča spracovať na tento
účel podmienky verejnej obchodnej súťaže a ponúknuť možnosť prevádzkovania
bufetu, kaviarenských priestorov a predaja pukancov prevádzkovateľom podobných služieb
na základe VOS.

K bodu 5)
Informáciu o príprave rekonštrukcie kinosály podal členom komisie SOR na úseku investičnej
činnosti Ing. arch. Peter Iľanovský. Výsledkom rekonštrukcie bude výmena hľadiska a javiska, po
výmene sedačiek vznikne 315 miest na sedenie + 2 miesta pre imobilných občanov. Sedačky budú
širšie a pohodlnejšie ako sú súčasné, budú mať zabudovaný vysúvateľný stolík na písanie a držiak
na nápoje, takže po úprave vznikne z kinosály miestnosť vhodná aj na konferenčné účely. Prvý rad
sedačiek zostáva výškovo neznenený, každý ďalší rad bude o stupienok vyvýšený, pričom sedačky
budú za sebou na preskáčku, aby nič nebránilo vo výhľade na javisko/plátno. Podlaha bude celá
vymenená, v hľadisku bude použitá mocná oceľová konštrukcia. Odstránený materiál (súčasné
dosky) bude v čo najväčšej miere použitý znova aby vznikli čo najmenšie náklady. Na dosky bude
položený koberec. Ku sedačkám bude dotiahnutá elektrika, aby bolo možné pripojiť k miestam na
sedenie notebooky a inú techniku. Nasvietené budú jednotlivé stupne a únikové cesty. Komisia

odporúča nasvietiť aj čísla radov aby boli ľahko čitateľné aj pri hľadaní v tme počas
predstavenia. Komisia tiež odporúča písanie čísel radov arabskými číslami a zmeniť výrazné
a rušiace núdzové svetlá nad vchodovými dverami za menšie a nenápadnejšie, aby nerušili.
Pre účely zabezpečenia majetku mesta po rekonštrukcii komisia odporúča nainštalovanie
infračervenej kamery s nočným videním s výhľadom na hľadisko. Pri rekonštrukcii bude
zohľadnená krivka viditeľnosti a počuteľnosti. S balkónom (z pôvodnej verzie rekonštrukcie) sa
zatiaľ nepočíta, v budúcnosti sa uvidí. Rekonštrukcia je nacenená na cca 170 000 eur, podklady na
verejné obstaranie sú pripravené, čaká sa na cenové ponuky. Predpoklad trvania rekonštrukcie sú
dva mesiace, posledné divadelné predstavenie by sa malo odohrať 10. júna, potom sa kino uzavrie
a začnú sa práce. V ďalších etapách rekonštrukcie v priebehu nasledujúcich rokov bude potrebné
riešiť vzhľad foaje, vstupných dverí (ktoré sú nevzhľadné a fučí cez ne), elektrickú inštaláciu,
vzduchotechniku, podhľady, akustické panely, strechu...).

K bodu 6)
- do budúceho zasadnutia komisie pre kultúru zistiť čo sa stalo s pamätným kameňom
odstránením v „záreze“ pri výstavbe obchvatu, čo sa stalo s pomníkom odstráneným
z kasární pri budovaní nákupného centra, ako pokračuje preradenie informačných
a reklamných panelov na námestí (stonehenge) do majetku mesta;
- na najbližšie zasadnutie komisie bude prizvaný Ing. Miroslav Baran s informáciami
o prípravách Dní mesta
- v júni komisia plánuje uskutočniť 2. ročník turnaja v minigolfe o putovný pohár primátora
mesta – termín je zatiaľ stanovený na 16.06.2017.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 17.45 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

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

