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

Číslo spisu:
39021/2017
2685/2017-6

Brezno
07.11.2017

ZÁPIS č. 01/2017
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 02.11.2017 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, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Ospravedlnení:
Mgr. Daniel Struhár, Marián Pavúk
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Prehliadka zrekonštruovaných priestorov Domu kultúry
Prehliadka novovytvorených priestorov Základnej umeleckej školy

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 sedem členov, komisia bola vzhľadom na počet prítomných
členov uznášania schopná.
K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.
K bodu 3)
Neboli predložené žiadne materiály na rokovanie MsZ, ku ktorým by bolo potrebné vyjadrenie
komisie pre kultúru.
K bodu 4)
Komisia absolvovala prehliadku zrekonštruovaných priestorov Domu kultúry – kinosály. Členov
komisie pri prehliadke sprevádzal vedúci kultúrnych objektov TS Brezno, p. Peter Katreniak.
Návštevníkom kina je k dispozícii 309 nových pekných a pohodlných sedačiek, ktoré sa dajú
prispôsobiť aj na konferenčné účely – majú sklápací stolík. Po dokončení osvetľovacej

a ozvučovacej techniky budú inštalované aj posledné sedačky, ich počet takto stúpne na 315. Po
oboch stranách v strede je priestor na umiestnenie invalidných vozíkov, prístup k týmto miestam je
bezbariérový. Schodíky sú bezpečne podsvietené. Ako nedostatok komisia vyhodnotila veľmi
mäkké dosky použité na javisku – už teraz po krátkom používaní sú v nich ryhy a odtlačky po
opätkoch. Komisia odporúča kultúrnym telesám používať pri skúškach na javisku baletizol. Ako
ďalší nedostatok vidí komisia elektrické prípojky inštalované na pravej strane javiska, pričom
hudba pri ľudovkách je vždy inštalovaná na ľavú stranu a tým pádom je potrebné káble viesť
naprieč celým javiskom. K prehliadke DK bol prizvaný aj pracovník odboru investičného Ing. arch
Karol Ličko, ktorý sa ale z dôvodu čerpania dovolenky nemohol zasadnutia komisie zúčasniť. Na
základe dohody s ním budú OI písomne postúpené otázky komisie:
1. Prečo bola vybratá na javisko kvalita drevá, aká je – mäkká a nevyhovujúca, prečo sa
nepoužilo tvrdšie drevo, ktoré by vydržalo v dobrej kvalite dlhší čas?
2. Prečo nebol inšalovaný eternitový kábel na prípojky na aparatúru?
Zároveň sa členovia komisie jednohlasne dohodli na uznesení, ktorým odporúčajú MsZ:
1. vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na:
- rekonštrukciu zákulisia s výmenou výkrytov, horizontu a opony,
- rekonštrukciu toaliet a spŕch v šatni, výmenu zariadenia v šatni,
- rekonštrukciu toaliet určených pre návštevníkov.
2. Finančné prostriedky zvýšené z nevyčerpaných dotácií pre kultúrne telesá použiť na výmenu
zadných aj predných dverí v skúšobni FS Mostár.
Podľa informácie pána Katreniaka je nárast návštevnosti kina po rekonštrukcii o 100 % - pred
rekonštrukciou bola priemerná návštevnosť filmových predstavení 43 divákov, po rekonštrukcii
stúpol priemer na 85 divákov na jedno predstavenie. Pán Katreniak ďalej informoval, že od 1.
novembra t.r. došlo k zvýšeniu vstupného v kine z dôvodu stanovenia nových minimálnych cien
distribučnými spoločnosťami pre 2D filmy v jednosálových kinách na celom Slovensku. Výška
vstupného sa zmenila z pôvodných 4,- euro na 5,50 euro, pri 3D predstaveniach sa vstupné nemení
a zostáva na minimálnej sume 6,- euro za vstupenku. Rozdiel, ktorý vznikne pri zvýšení vstupného
bude v kinosále v Brezne použitý na riadenie kinosály (čistenie koberca).
K bodu 5)
Prehliadky novovytvorených priestorov Základnej umeleckej školy v Brezne na Nálepkovej ulici 3
sa okrem komisie pre kultúru zúčasnila pani riaditeľka ZUŠ PaedDr. Gabriela Pravotiaková
a pracovník OI MsÚ Ing. arch. Peter Iľanovský. Pri príchode bolo zistené, že vo všetkých
priestoroch ZUŚ-ky sú pootvárané okná, možno aj niekoľko dní, po jednom riadiatore v každej
miestnosti bolo pustených, v priestoroch bola napriek tomu veľká zima, v jednej miestnosti na
strope nasadaných plno malých mušiek. Správca budov vo vlastníctve mesta – OEF MsÚ bude
upozornený, že má na takéto veci dávať väčší pozor a mať svoj majetok pod kontrolou. Po
prehliadke priestorov komisia konštatovala, že nové priestory ZUŠ-ky sú pekné, priestranné, svetlé,
pekne spravené. Z pohľadu komisie by sa dalo vytknúť len pár drobností:
- zle upevnené neónové svetlo v spoločenskej sále
- diera v okne na schodisku
- vysoko nainštalovaný pisoár na chlapčenských záchodoch
- zle nastavené svetlo na schodišti – rýchlo zhasne, deti nestihnú zísť po schodoch dole, tma
ich „zastihne“ v polovici cesty.
Podľa slov riaditeľky ZUŠ sú z priebehu prípravy priestorov veľmi sklamaní, lebo celé konanie
prebieha veľmi dlho. Priestory sú v stave, v akom sa momentálne nachádzajú už od mája, napriek
tomu kolaudačné konanie prebehlo až v auguste. Kolaudácia však nebola spravená, komisia vytkla
chyby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti. Nedostatky v PO boli hneď odstránené, ale
z dôvodu nevhodného zábradlia na schodisku kolaudácia nebola spravená. Ing. arch Iľanovský
informoval, že nedostatky sú všetky odstránené, zábradlie je vyhotovené podľa požiadaviek
bezpečnosti. O tomto fakte bol upovedomený stavebný úrad, ktorý bude kontaktovať inšpektorát
práce na opätovnú kontrolu a kolaudáciu. Akonáhle prebehne kolaudácia, požiada pracovníčka
MsÚ Mgr. Chudíková o zaradenie priestorov do systému škôl (materiály na tento úkon má

pripravené). Odhad do kedy by mal celý tento proces prebehnúť je najneskôr do 01.01.2018, od
kedy by už mohla ZUŠ-ka fungovať v nových priestoroch. Podľa slov pani riaditeľky sú učitelia aj
žiaci pripravení okamžite sa sťahovať, všetky veci majú pripravené. V nových priestorch bude
tanečný odbor a dramatický odbor, bude ich navštevovať 109 detí, ktoré budú učiť piati učitelia.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie o 17.30 hodine zasadnutie ukončil.

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

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

