MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
MsÚ-2018/3372-2
8782/2018

Brezno
28.03.2018

ZÁPIS č. 02/2018

zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 27.03.2018 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie: Mgr. Andrej Barančok
Členovia komisie: Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Mgr. Miroslava Rosíková, Igor
Kerestény
Ospravedlnení: PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. art. Matej Struhár
Neospravedlnení: Ing. Michal Cibuľa, Marián Pavúk
Sekretár komisie: Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hosita:
Veronika Cerovská – Technické služby, odbor kultúry a športu
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania nenávratného
finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta
Brezno
5. Informatívna správa Odboru kultúry a športu MsÚ Brezno v súvislosti s priradením
tohto odboru k Technickým službám Brezno
6. Stanovisko Odboru kultúry a športu k stavu riešenia podnetov kultúrnej komisie za
roky 2015-2017
7. Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Andrej Barančok,
ktorý privítal prítomných členov komisie a zástupcu odboru kultúry a športu a oboznámil ich
s programom zasadnutia komisie. Zasadnutia komisie sa zúčastnilo päť členov, komisia bola
vzhľadom na počet prítomných členov uznášania schopná. Na zasadnutie komisie bola prizvaná
Veronika Cerovská z odboru kultúry a športu TS Brezno.
K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.

K bodu 3)
Členom komisie bol postúpený na preštudovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno. Prítomní členovia komisie jednohlasne odporučili
Mestskému zastupiteľstvu tento návrh VZN schváliť (Uznesenie č. 3/2018).
K bodu 4)
Ďalším predloženým návrhom bol návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej
zóny mesta Brezno. Prítomní členovia komisie jednohlasne odporučili Mestskému zastupiteľstvu
tento návrh VZN schváliť (Uznesenie č. 4/2018).
K bodu 5)
Veronika Cerovská podala informatívnu správu v súvislosti s priradením odboru kultúry a športu
k Technickým službám Brezno. Zlúčenie OKaŠ s TS Brezno sa zatiaľ ukázalo ako správne riešenie,
podstatne sa skrátila doba vybavovania rôznych vecí – rieši sa priamo medzi pracovníkmi OKaŠ
a príslušnými pracovníkmi TS, riešenie je operatívne a rýchle, odpadlo veľa zbytočných
papierovačiek. Na odbore došlo k personálnym zmenám z dôvodu odchodu p. Katreniaka na Lesy
Mesta Brezno a p. Bánikovej na materskú, títo boli nahradení novými pracovníkmi. Mgr. Barančok
pripomenul, aby odbor zverejnil všetky zmeny – personálne aj zaradenie pod TS na webové sídlo
mesta a súčasne aj na webovú stránku technických služieb, aby boli občania informovaní.
Pani Cerovská informovala komisiu o pripravovaných podujatiach na jar až jeseň 2018:
- 28.03.2018 Deň učiteľov (odovzdávanie ocenení, vystúpenia v spolupráci s Akadémiou
umení BB, muzikálový spev, p. Sarvaš)
- 12.05.2018 Míľa pre mamu
- 24.-26.05.2018 Dni mesta Brezna (24.05. Otto Weiter a Andrea Fischer, 25.05. dopoludnia
základné a stredné školy Majself and Grizlly, delostrelecká posádka, večer Adam Ďurica,
Polemic, DJ Aqua, 26.05. dopoludnia stanový tábor Berezum, guľáše, cyklojazda verejnosti
Brezno-Pohorelá a späť, kladenie vencov, vernisáž výstavy Bomburova šabľa, večer
Kandráčovci, IMT Smile, Trio Excellence)
- Breznianske kultúrne leto – piatkové koncerty Kvet z Alokatu, Tanečný orchester Valaská,
Katea, Los Barbaccos, Duo Mirka a Ondrej, Richard Balog Band, Pings on the Wing. Každá
druhá sobota letné kino v parku, nedeľa doobeda joga, poobede divadielko pre deti
- 27.-28.07.2018 v rámci BKL Dni českej kultúry – piatok divadlo, koncert, sobota guľáše,
koncerty na námestí, minifestival česko-slovenských pív, súťaž silných mužov a žien
Strongman, večer Rádio Express párty, sochárske sympózium (6 rezbárov bude vytvárať
malý betlehem pre Mazorníkovo)
- 24.-25.05.2018 Bomburove slávnosti
- 12.-14.10.2018 Chalupkovo Brezno
Synagóga:
- Apríl 2018 výstava prác žiakov ZUŠ Heľpa
- 06.04.2018 koncert Solamente naturali
- 07.-18.05.2018 výstava lesy
- 26.05.-30.06.2018 výstava Bomburova šabľa
- Júl-august 2018 výstava sochy a obrazy Pavol Hajduk + poľská výtvarníčka
- 10.09.-09.10.2018 výstava 105 rokov športu
- 12.10.-11.11.2018 výstava Chalupkovo Brezno
- + komorné koncerty a priemietania študentských filmov
Mestský Dom kultúry:
- Komerčné prenájmy (13.04.2018 premiéra DSJCH, potom Bublinová show pre deti,
galaprogram Mostár, nedeľné divadielka pre deti, koncert ku Dňu matiek, Pálenica Borisa
Filana, vedecká show pre deti, divadlá, október Radošinské naivné divadlo, galaprogram
Šťastné detstvo, benefičný koncert, Drišľak, Divadelná Chalupka...).

K bodu 6)
Členovia komisie sa vrátili k rôznym problémom, ktoré komisia pre kultúru riešila počas rokov
svojej činnosti:
- Bola ukončená rekonštrukcia hľadiska a čiastočne aj javiska, miestnosť vo vestibule bola
daná do nájmu p. Macuľovej, ktorá tam už v tomto čase prevádzkuje kaviareň. Požiadavka
na rekonštrukciu zákulisia v kinosále DK s výmenou výkrytov horizontu a opony,
rekonštrukcia toaliet a spŕch v šatni, výmena zariadenia v šatni a rekonštrukcia toaliet
určených pre návštevníkov, náter strechy, zamurovanie bočných okien z hľadiska
v kinosále, výmena dverí do skúšobne FS Mostár, výmena inžinierskych sietí, prestrešenie
schodiska, vylepšenie celkového stavu budovy (vymaľovanie) zatiaľ nebola splnená, podľa
informácie p. Cerovskej má aj Odbor kultúry a športu spísané požiadavky na rekonštrukciu
DK a bude trvať na ich splnení s prihliadnutím na časové a finančné možnosti (ohľadne
tejto problematiky komisia pozve na najbližšie zasadnutie zástupcu investičného odboru
MsÚ)
- Synagóga – stále sú technické problémy, momentálne je pokazené kúrenie tento stav rieši
investičný odbor formou reklamácie, čo je ale zložité, lebo dodávateľská firma zanikla,
jednajú len so subdodávateľskými firmami. V zápise z 18.12.2017 komisia zistila
nedostatky ohľadne zle tesniacich vchodových dverí, nevhodne ťahaných elektrických
káblov, nevhodne umiestneného osvetlenia na stenách, neexistujúceho priestoru na zloženie
vecí účinkujúcich, nefunkčného zabezpečovacieho zariadenia, absencie plnohodnotnej
svetelnej a zvukovej techniky, prítomnosti plesne a pod., žiaden z týchto nedostatkov nebol
odstránený
- Komisia odporučila úpravu vstupných brán do mesta (vymaľovanie tabúľ, vykosenie,
vyklčovanie), tieto práce boli vykonané
- Komisia na svojich zasadnutiach riešila aj využitie priestorov M-klubu- informáciu
o dokončení rekonštrukcie jeho priestorov a o využití týchto priestorov podá na najbližšom
zasadnutí PhDr. Dzurmanová
- V novovytvorených priestoroch ZUŠ-ky našla komisia nedostatky – zle upevnené neónové
svetlo spoločenskej sále, diera v okne na schodiku, vysoko nainštalovaný pisoár, krátky
interval svietenia svetla na schodisku (na najbližšie zasadnutie bude prizvaná riaditeľka ZUŠ
PaedDr. Pravotiaková a zástupca odboru investičného, ktorí podajú informácie, či došlo
k náprave)
- Opätovné uloženie pamätného kameňa zo „zárezu“ a osud pomníka majora Sekurisa – zistí
p. Cerovská a oznámi mailom do dvoch týždňov
K bodu 7)
- Mgr. Barančok navrhol p.Cerovskej, aby OKaŠ pouvažoval nad možnosťou zapojiť do
rôznych akcií mesta aj reštauračné zariadenia na námestí – napr. pri návšteve z družobných
miest spraviť týždeň českej (francúzskej, rumunskej... kuchyne), pričom by zároveň boli
v reštauráciách propagačné letáky na sprievodné akcie a podobne.
- Mgr. Krištofová – pred Synagógou chýba tabuľa s prekladom hebrejského textu, treba ju
nainštalovať. V Synagóge je stále problém s nedostatkom priestorov pre účinkujúcich
(nemajú si kde zložiť veci) – predseda komisie preverí možnosti získať späť do majetku
mesta malý domček za synagógou
- Mgr. Krištofová – navrhuje každoročne v marci, v deň kedy sa prvá skupina židov musela
vysťahovať z mesta, slávnostne otvoriť sezónu v synagóge kultúrnym programom.
- Mgr. Krištofová – podozrenie, že v rámci rozširovania počtu hrobových miest, začali
technické služby prideľovať tieto miesta v priestoroch židovského cintorína (zistiť bližšie
informácie na technických službách písomne, alebo osobne prizvať zodpovedného
pracovníka na najbližšie zasadnutie komisie
- Mgr. Krištofová – navrhla dať zdigitalizovať tri diely mestskej kroniky do digitalizačného
strediska v Banskej Bystrici, aby boli prístupné zápisy do mestskej kroniky širokej
verejnosti. Listovaním v kronikách sa tieto veľmi poškodzujú

-

Mgr. Krištofová – navrhla zistiť možnosti obnovenia pomníka Valentiniho - majiteľa huty
na Bujakove (dnešné Harmanecké papierne), ktorá by sa mola osadiť pred vstupom do
areálu HP (predseda komisie navrhne na MsZ)
Predseda komisie Mgr. Barančok navrhol pozvať na najbližšie zasadnutie komisie zástupcu
OI MsÚ – Ing. Iľanovského ohľadne rekonštrukcie synagógy, priestorov ZUŠ-ky a hrobky
Lehockých, ďalej prizvať PaedDr. Pravotiakovú ohľadne informácie či boli doriešené
zistené nedostatky v ZUŠ-ke na Nálepkovej ulici a pracovníka TS Brezno, ohľadne
hrobových miest na židovskom cintoríne.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie o 18.30 hodine zasadnutie ukončil.

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

...........................................................
Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretárka komisie

