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

Číslo spisu:
26090/2017
2685/2017-5

Brezno
01.08.2017

ZÁPIS č. 01/2017
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 01.08.2017 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Mgr. Andrej Barančok
Členovia komisie:
PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Mgr. Miroslava
Rosíková, Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o zmenu účelu poskytnutia dotácie
Schválenie harmonogramu činnosti komisie na II. polrok 2017
Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Andrej Barančok,
ktorý privítal všetkých členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia komisie.
Zasadnutia komisie sa zúčastnilo šesť členov, komisia bola vzhľadom na počet prítomných členov
uznášania schopná.
K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.
K bodu 3)
Mestskému úradu bola doručená žiadosť Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno o zmenu
účelu poskytnutia dotácie č. 281/2017 OEF-I-Zod. nasledovne: v čl. II, bod 2/2 – dotácia určená na
Divadelnú Chalupku 2017 položka: prenájom priestorov vo výške 1 000,00 euro, zmeniť na účel:
ostatné náklady súvisiace s podujatím (honoráre profesionálnemu divadlu, účinkujúcim,
organizátorom, stravovanie účinkujúcich) vo výške 1 000,00 euro.
Členovia komisie jednohlasne odporúčajú mestskému zastupiteľstvu žiadosť o zmenu účelu dotácie
schváliť (Uznesenie č. 03/2017).
K bodu 4)
Komisia pre kultúru bude aj v II. polroku zasadať na nadväznosti na zasadnutia mestského
zastupiteľstva, a to naledovne:

02.11.2017 (štvrtok)
(zasadnutie MsZ 08.11.2017)
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Rôzne
07.12.2017 (štvrtok)
(zasadnutie MsZ 13.12.2017)
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Rôzne
Zasadnutia komisie sa budú konať 15.30 hodine. V prípade nutnosti riešenia nejakého problému
komisia operatívne zasadne aj mimo tohto harmonogramu.
Komisia jednohlasne schválila navrhnutý harmonogram (Uznesenie č. 04/2017).
K bodu 5)
Mgr. art. Matej Struhár sa informoval o sedačkách zrušených v kinosále, ktorá sa rekonštruuje.
Potreboval by asi 30 kusov do novovytvorených priestorov základnej umeleckej školy. Sedačky
budú využité pre sedenie rodičov a hostí pri kncertoch a vystúpeniach. PhDr. Dzurmanová
informovala, že sedačky sú uskladnené v priestoroch kasární. Zabezpečí ich prevoz do priestorov
ZUŠ.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie o 16.30 hodine zasadnutie ukončil.

...............................................................
Mgr. Andrej Barančok
predseda komisie

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

