MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
MsÚ-2018/3372-3
17164/2018

Brezno
11.05.2018

ZÁPIS č. 03/2018

zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 10.05.2018 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie: Mgr. Andrej Barančok
Členovia komisie: Mgr. Daniel Struhár, PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. Ivica Krištofová, Mgr.
Miroslava Rosíková, Marián Pavúk
Ospravedlnení: Mgr. art. Matej Struhár, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Sekretár komisie: Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hosita:
Ľubica Golianová – Športové centrum RYTMUS Brezno
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov na MsZ: správa o činnosti TS Brezno
Prerokovanie materiálov na MsZ: zápisy do kroniky mesta
Schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Tanečno-športové centrum Rytmus
Brezno
6. Rôzne
K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Andrej Barančok,
ktorý privítal prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia komisie.
Zasadnutia komisie sa zúčastnilo šesť členov, komisia bola vzhľadom na počet prítomných členov
uznášania schopná. Na zasadnutie komisie bola prizvaná pani Ľubica Golianová z Tanečnošportového centra Rytmus Brezno.
K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.
K bodu 3)
Členom komisie bola zaslaná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
za rok 2017. Komisia nemala k správe žiadne pripomienky a jednohlasne prijala uznesenie č.
5/2018, ktorým správu zobrala na vedomie.

K bodu 4)
Členom komisie boli zaslané zápisy do mestskej kroniky za rok 2017. Komisia jednohlasne zobrala
zápisy na vedomie a odporúča MsZ tieto zápisy schváliť (uznesenie č. 6/2018).
K bodu 5)
Ľubica Golianová z občianskeho združenia Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno podala
komisii informácie k žiadosti o poskytnutie dotácie na oranizáciu tanečnej súťaže „Bodovacia súťaž

O pohár primátora mesta Brezno – 27.10.20185 a Hobby súťaž – začínajúce tanečné páry
28.10.2018“. Komisia jednohlasne odporučila schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na organizačnú
prípravu tejto akcie vo výške 1 800,00 euro (uznesenie č. 7/2018).
K bodu 6)
- Mgr. Barančok informoval členov komisie, že pamätník majora Sekurisa z areálu kasární
bol 10.05.2018 doobeda nainštalovaný na ulici ČSA – vedľa parčíku pri pohostinstve
„Televízor“. Komisia zhodnotila, že miesto umiestnenia pamätníka nie je dôstojné, nakoľko
v parčíku vedľa pohostinstva sa zdržujú a prespávajú na lavičkách bezdomovci a je
pravdepodobné, že budú pomník znehodnocovať. Pôvodný zámer umiestnenia lavičiek
v parčíku bol ten, aby tam mohli sedieť rodičia s deťmi, prípadne ľudia čakajúci na autobus
keď tam bola ešte autobusová zastávka. Tento účel už lavičky dávno neplnia – sú plné
neprispôsobivých občanov, ktorí tam pijú alkoholické nápoje, spia a vykonávajú potrebu
v okolí. Komisia navrhuje tieto lavičky odstrániť, radšej tam vytvoriť malý parčík so
zeleňou a kvetmi. Toto riešenie by veľmi ocenili aj obyvatelia bytovky, pred ktorou sa
parčík nachádza.
- PhDr. Dzurmanová podala členom komisie informáciu o súčasnom stave M-klubu
a predpoklade jeho využitia. V M-klube sa vybudovalo nové pódium v sále, nainštalovali
akustické materiály a osvetlenie, priestory boli vymaľované, predelil sa priestor medzi sálou
a spoločenskou miestnosťou, v sále bol položený koberec, v spoločenskej miestnosti
vytvorený barový priestor, osadené lavice, vešiaky, na toalety nainštalované nové držiaky na
mydlo, toaletný papier a papierové utierky, spustený bojler. Momentálne sa v M-klube
schádza spevácky zbor seniorov, country kapela Vodopád, Divadelné štúdium mladých.
Oficiálne spustenie prevádzky M-klubu sa plánuje cca od 09/2018, priestory budú otvorené
10 mesiacov do roka (mimo letných prázdnin) a plánuje sa tam organizovať koncerty,
divadelné predstavenia, vernisáže, súťaže, školenia, prednášky, poznávačky, atď... Predseda
komisie navrhol zaradiť do programu septembrového zasadnutia komisie prehliadku
priestorov M-klubu.
- PhDr. Dzurmanová informovala, že osadenie pomníka Valentiniho - majiteľa huty na
Bujakove (dnešné Harmanecké papierne) pred vstupom do areálu HP je v súčasnosti
v riešení.
- PhDr. Dzurmanová a Mgr. Krištofová informovali, že na sedem kultúrnych pamiatok
v meste (zvonica, radnica, kostoly, mangeľ...) budú nainštalované liatinové tabude s názvom
pamiatky, ktoré budú preložené aj do anglického jazyka a všetky budú opatrené qr kódom
s odkazom na stránku na internete s podrobným popisom pamiatky.
- PhDr. Dzurmanová informovala, že reklamácia prác na Synagóge nebola uznaná a mesto
bude musieť uskutočniť opravu kúrenia vo vlastnej réžii. Predseda komisie navrhol požiadať
investičný odbor MsÚ o písomnú informáciu o prácach vykonaných v Synagóge, súčasnom
stave Synagógy, o všetkých potrebných opravách a spôsobe riešenia týchto opráv.
- Súčasne bude investičný odbor požiadaný aj o informáciu o stave priestorov DK, ZUŠ-ky
a informáciu ako pokračuje projekt na opravu hrobky Lehockých.
- Mgr. Barančok informoval, že vlastník domčeka pri Synagóge ho v súčasnej dobe nemieni
predať mestu, rokovania s ním budú pokračovať.
- Pani Kochanová z TS poskytla komisii informáciu, že v židovskej časti starého cintorína sa
nepochováva, pod židovskými hrobmi sú postavené dva urnové hroby, ktoré nezasahujú do
priestorov židovskej časti.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie o 17.30 hodine zasadnutie ukončil.
...............................................................
Mgr. Andrej Barančok
predseda komisie

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

