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

Číslo spisu:
2019/9623-2
12420/2019

Brezno
28.03.2019

ZÁPIS č. 02/2019
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 26.03.2019 o 15.30 hodine
Prítomní:
Komisia pre kultúru pri MsZ:
Mgr. Andrej Barančok – predseda komisie
Július Obernauer – podpredseda komisie
Róbert Schmidt – člen komisie (poslanec)
Jozef Tokár – člen komisie (poslanec)
Ivica Krištofová – člen komisie
Bc. Martin Jorčík – člen komisie
Mgr. art. Matej Struhár – člen komisie
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Hostia:
Mgr. Radim Pačmár – Cirkevný zbor ECAV
Ing. Diana Račáková – Dychový orchester Brezno, Mostárenka
Bc. Anna Sojková – OZ Tu som
E. Pástorová a E. Kováčiková – OZ Kresťan – Brezno
Monika Bačová – MO Matice slovenskej
Mgr. Eva Vlčková – DFS Šťastné detstvo
Peter Daxner – FS Mostár
Mária Poláková – OZ SZMB
Michal Truschan – OZ M-KLUB
Ľubica Golianová – OZ Tanečno-športový klub Rytmus
Gabriel Obernauer – DSJCH Brezno

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrne telesá
Prerokovanie materiálov na MsZ
Schválenie harmonogramu zasadnutí komisie na I. polrok 2019
Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Mgr. Andrej Barančok. Privítal komisiu v novom
zložení, nových členov komisie oboznámil so systémom práce komisie. Zasadnutia sa zúčastnili
všetci siedmi členovia komisie, Mgr. art. Matej Struhár musel pre pracovné povinnosti odísť skôr,
z toho dôvodu sa hlasovania zúčastnili iba šiesti členovia, komisia bola uznášaniaschopná.
K bodu 2)
Hlavným bodom programu bolo prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta. O dotáciu
požiadalo spolu 13 kultúrnych telies pôsobiacich v meste. Jedna žiadosť bola Odborom ekonomiky
a financovania MsÚ Brezno z posudzovania vyradená – OZ Nairam, z dôvodu nesplnenia
podmienok podávania žiadostí v zmysle VZN 03/2018. Zástupcovia ostatných dvanástich
žiadateľov boli na rokovanie komisie prizvaní, aby členom komisie bližšie odprezentovali svoje
žiadosti a odpovedali na doplňujúce otázky.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku Brezno
Zasadnutia komisie sa zúčastnil Mgr. Radim Pačmár – námestný farár. Cirkevný zbor žiada dotáciu
vo výške 3000,00 euro na finančnú pomoc pri organizovaní koncertov, vzdelávacích a výchovných
podujatí a rekonštrukciu ozvučenia v kostole. Evanjelický kostol vlastní monumentálny organ,
ktorý je druhým najväčším organom v evanjelických kostoloch na Slovensku. Priestor kostola
s 1000 miestami na sedenie má ambíciu ponúknuť obyvateľom mesta koncerty klasickej
a alternatívnej hudby, diskusie, voľnočasové vzdelávacie aktivity pre deti, mládež i dospelých, čím
sa vytvorí ďalšie kultúrne centrum v Brezne. Pri organizovaní každého podujatia bude zreteľne
uvedené, že podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom mesta Brezna. Propagácia mesta
bude na stránkach cirkevného zboru, v cirkevnej a regionálnej tlači, na propagačných materiáloch.
Príjmy zboru tvoria dary a príspevky, cirkevnú daň vo výške 10,00 euro ročne platí 618 veriacich.
Na koncertoch je dobrovoľné vstupné. Komisia navrhuje poskytnúť Cirkevnému zboru Evanjelickej
cirkvi dotáciu vo výške 1 000,00 euro, na účel: ozvučenie kostola. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Občianske združenie Kresťan Brezno
Zasadnutia sa zúčastnili pani Pástorová a pani Kováčiková. OZ Kresťan žiada dotáciu vo výške
2 000,00 euro na organizáciu XXI. Adventno-vianočného benefičného koncertu „Jazyk ľudský
Boha chváľ“, ktorý usporiadajú 08.12.2019. Celý výťažok z koncertu pôjde na podporu rodiny
s ťažko chorým dieťaťom (z benefičného koncertu v r. 2018 odovzdali rodine s chorým dieťaťom
čiastku vo výške cca 1500,00 euro).Cieľom koncertu je aj rozvíjať kultúru, spájať ľudí, pritiahnuť
do Brezna významných sólistov a spevákov. V súvislosti s akciou chcú mesto Brezno propagovať
prostredníctvom plagátov, miestneho rozhlasu, v TIKu a v regionálnych novinách. Dotáciu chcú
použiť hlavne na prenájom priestorov na skladovanie vecí, šatne pre účinkujúcich, na prepravné
(účinkujúcim sa prepláca cesta) a technicko-organizačné zabezpečenie. Príjmy OZ tvoria členské
príspevky (cca 40-45 členov, členské vo výške 24,00 euro ročne), dotácie a 2% z dane. Mesto
Brezno prispieva sumou 178,80 euro na náklady spojené s nájmom nebytových priestorov. Komisia
navrhuje poskytnúť Občianskemu združeniu Kresťan Brezno dotáciu vo výške 500,00 euro, na účel:
XXI. Adventno-vianočný benefičný koncert „Jazyk ľudský Boha chváľ“. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno
Zasadnutia sa zúčastnila p. Ľubica Golianová, štatutárny zástupca. Tanečno-športové centrum
Rytmus žiada dotáciu vo výške 7 680,00 euro na podporu činnosti Tanečnej školy v Brezne.
Tanečná škola sa zameriava na výchovu talentovaných detí a mládeže, systematicky a cieľavedome
vedie tanečné páry k tanečnému športu. Na športovú stránku svojej činnosti požiadalo centrum
o dotáciu z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie pre šport. Od komisie pre kultúru žiadajú

o dotáciu pre projekt „Slušná mládež“, realizovaný prostredníctvom kurzov spoločenského tanca
a spoločenskej výchovy pre deviatakov ZŠ a pre študentov stredných škôl. Kurz, ktorý pozostáva
z 12 lekcií končí záverečným Venčekovým plesom, kde sú prizvaní aj rodičia a učitelia. Tanečné
kurzy hradia rodičia detí. Zdrojmi príjmov T-ŠC Rytmus sú členské príspevky, dary od fyzických
osôb a sponzorské príspevky, dotácie. Komisia navrhuje neposkytnúť dotáciu na vyššie uvedený
účel. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
OZ Tu som
Zasadnutia komisie sa zúčastnila Bc. Anna Sojková. OZ Tu som žiada dotáciu vo výške 800,00
euro na zakúpenie hudobných nástrojov, na ktorých je možné hudobne sa vyjadriť aj bez
hudobného vzdelania (xylofón sopránový a altový, zvonkohra...). Nástroje budú používané
dlhodobo a pravidelne na workshopy a pre verejnosť – deti od 1,5 roka, mladiství, dospelí, osoby
s mentálnym alebo fyzickým postihnutím za účelom rozvoja intelektu, motoriky, schopnosti
vyjadrovať sa a komunikovať s okolím. Klubovňa Tu som funguje pre verejnosť od septembra 2018
a ponúka pravidelný program každý piatok a sobotu, jednu stredu do mesiaca pre deti, plus
mimoriadne akcie. Aktivity OZ a klubovne zastrešujú dobrovoľníci, ponuka klubovne je a vždy
zostane za dobrovoľný príspevok. Klubovňa je v priestoroch katolíckej fary, financovaná je len
z dobrovoľných príspevkov a darov ľudí. V priebehu štyroch mesiacov od vzniku klubovne bolo na
akciách cca 800 ľudí, od maličných detí až po viac ako 90-ročných. Propagovať mesto chcú
nalepeným logom mesta a textom: „Realizované/zakúpené s finančnou podporou mesta Brezno“ na
každom zakúpenom hudobnom nástroji. Komisia navrhuje poskytnúť OZ Tu som dotáciu vo výške
500,00 euro na účel: zakúpenie hudobných nástrojov. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Horehronské múzeum v Brezne
Za Horehronské múzeum v Brezne predložila žiadosť o dotáciu Mgr. Ivica Krištofová. Múzeum
požaduje dotáciu vo výške 120,00 euro na prenájom reklamného priestoru na južnej strane námestia
na umiestnenie veľkoplošného plagátu s popisom a základnýmu údajmi o ponuke výstav
v Horehronskom múzeu na obdobie letnej turistickej sezóny a dotáciu vo výške 216,00 euro na tlač
občasníka Horehronského múzea - Múzejných noviniek, pripravovaných a vydávaných
k múzejnému podujatiu Noc múzeí a galérií 2019. Komisia navrhuje neposkytnúť dotáciu na
požadované účely, nakoľko predložené aktivity je možné financovať inou cestou a z iných zdrojov.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1
M-KLUB BREZNO
Zasadnutia sa zúčastnil p. Michal Truschan, štatutárny zástupca občianskeho združenia. M-KLUB
BREZNO požaduje dotáciu vo výške 5 000,00 euro na organizačné zabezpečenie kultúrnych,
vzdelávacích a spoločenských podujatí M-klubu v r. 2019. Nakoľko členovia komisie nemali
dostatočné informácie k spôsobu fungovania a financovania M-klubu, rozhodli sa k žiadosti
o dotáciu nevyjadriť. Prerokovanie tejto žiadosti bolo odložené na nasledujúce zasadnutie komisie,
kedy budú prizvaní aj riaditeľ Technických služieb Brezno Ing. Lukáš Jeremiáš a vedúci odboru
kultúry a športu Ing. Miroslav Baran. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0

Miestny odbor Matice slovenskej Brezno
Zasadnutia sa zúčastnila Monika Bačová, spoluautorka pripravovaného projektu „Čítam, teda som“.
Matica slovenská požaduje dotáciu vo výške 216,00 euro na projekt „Čítam, teda som“, ktorý je
zameraný na zvýšenie záujmu detí o čítanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a to formou
dramatizovaného čítania pre školopovinnú mládež propagátorom detských kníh a čítania p.
Tiborom Hujdičom allias pánom Mrkvičkom. Termín realizácie je stanovený na máj 2019
a v projekte sú naplánované dve čítania – pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre žiakov osemročného
gymnázia resp. druhého stupňa ZŠ. Na návrh členov komisie Matica slovenská zapracuje do
projektu aj tretie čítanie – pre deti materských škôl (náklady pre účastníkov – odmena pre lektora vo
výške 70,00 euro sa tým nezmení). Ďalšia požadovaná dotácia vo výške 848,00 euro je na účel
oslavy storočnice breznianskeho MO MS. V 11/2019 bude sto rokov od vzniku MO MS Brezno
a túto historickú udalosť si chce Matica slovenská pripomenúť spolu so svojimi členmi, hosťami
a priaznivcami prierezom histórie, zhodnotením svojej činnosti a kultúrnym programom
s občerstvením. Súčasťou pripomenutia tohto výročia bude aj panelová výstava v mestskom dome
kultúry. Prierez histórie a činnosti breznianskeho MO MS bude zmapovaný v knihe, ktorá bude
pripravená a vydaná práve pri tejto príležitosti. Propagácia mesta bude zabezpečená v regionálnej
tlači, plagátmi a na webe. Komisia navrhuje poskytnúť dotáciu vo výške 216,00 euro na projekt
„Čítam, teda som“ a dotáciu vo výške 800,00 euro na spomienkovú akciu ku storočnici
breznianskeho MO MS. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Dychový orchester Brezno
Zasadnutia komisie sa zúčastnila Ing. Diana Račáková. Dychový orchester Brezno požaduje dotáciu
vo výške 1 600,00 euro na projekt „Rozvoj partnerských vzťahov a spolupráce Puhački orchestar
VZO Gornja Stubica, dotáciu vo výške 3 920,00 euro na nákup hudobných nástrojov na doplnenie
nástrojového parku a dotáciu vo výške 1 120,00 euro na nákup hudobných stojanov
s príslušenstvom. Dychový orchester Brezno je spolok amatérskych a profesionálnych muzikantov,
ktorý zastrešuje tri hudobné telesá: Dychový orchester Brezno, malú dychovú hudbu Mostárenka
a Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno. Okrem pravidelných nácvikov svoju aktivitu
zameriava predovšetkým na mladých ľudí – či už je to spolupráca so ZUŠ pri kreovaní a účinkovaní
detského orchestra alebo formou výchovných koncertov pre zákadné školy v meste. Rozvoj
partnerských vzťahov a spolupráce so zahraničnými partnermi chcú realizovať prostredníctvom
účasti na tradičnom festivale, ktorý sa koná koncom apríla v meste Gornja Stubica v Chorvátsku.
Cieľom druhého a tretieho projektu je nákup hudobných nástrojov na doplnenie nástrojového parku
a nákup hudobných stojanov s príslušenstvom. Oboje sa časom opotrebováva a je potrebné
postupne staré, poškodené alebo nevyhovujúce nástroje a stojany postupne vymieňať. Logo Mesta
Brezno je neoddeliteľnou súčasťou všetkých propagačných materiálov DO, je na informačnej tabuli
pred mestským domom kultúry a je uvedené na internetovej stránke DO. Súčasťou vystúpení je
poďakovanie mestu za podporu. Dychový orchester má cca 40 členov, aktívnych asi 30. Príjmy
získavajú z darov a príspevkov, z poukázaných 2% z dane, z dotácií a z organizovania podujatí.
Mesto Brezno prispieva sumou 1 398,22 euro na náklady spojené s nájmom nebytových priestorov.
Komisia navrhuje:
1. Neposkytnúť žiadnu dotáciu na Rozvoj partnerských vzťahov a spolupráce so zahraničnými
partnermi Puhački orkestar VZO Gornja Stubica, Chorvátsko. Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Poskytnúť dotáciu vo výške 3 000,00 euro na nákup hudobných nástrojov na doplnenie
nástrojového parku. Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
2
Zdržal sa hlasovania: 0

3. Poskytnúť dotáciu vo výške 1 000,00 euro na nákup hudobných stojanov s príslušenstvom.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Detský folklórny súbor ŠŤASTNÉ DETSTVO
Zasadnutia sa zúčastnila Mgr. Eva Vlčková, štatutárny zástupca občianskeho združenia. Šťastné
detstvo žiada poskytnutie dotácie vo výške 12 880,00 euro na činnosť súboru. V r. 2019 plánuje
súbor množstvo vystúpení, účasť na medzinárodnom festivale v Španielsku, prijatie francúzskych
a srbských partnerov z folklórnych súborov, účasť na súťažnej prehliadke choreografií a vystúpenie
s reprízou programu „Včera dnes a zajtra...“. DFS ŠD reprezentuje mesto prostredníctvom
materiálov bulletinov a plagátov, na ktorých je uvedené logo mesta. V súbore tancuje cca 80-90
detí. Súbor má príjmy z členských príspevkov (50,00 euro ročne na jedno dieťa), z mimoriadneho
členského (hradia sa z neho zájazdy), z 2% z dane, zo sponzorských darov, dotácií a vstupného.
Mesto Brezno prispieva sumou 1 421,72 euro na náklady spojené s nájmom nebytových priestorov.
Komisia navrhuje poskytnúť Detskému folklórnemu súboru ŠŤASTNÉ DETSTVO dotáciu vo
výške 5 500,00 euro, z toho 4 300,00 euro na ubytovanie a technicko-organizačné zabezpečenie
a 1 200,00 euro na iné (oprava krojov, dokúpenie nových súčastí, čižmy, krpce). Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Spevácky zbor mesta Brezna
Zasadnutia sa zúčastnila pani Mária Poláková. Spevácky zbor požaduje dotáciu vo výške 3 760,00
euro na XIV. Horehronské slávnosti zborového spevu a 2 400,00 euro na koncertnú činnosť v roku
2019. Cieľom projektu je prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom zborového
umenia. Horehronské slávnosti zborového spevu sú jediným festivalom zborového spevu
s medzinárodnou účasťou v regióne Horehronia. Spevácky zbor je zakladateľom
a spoluorganizátorom tohto festivalu. Festival je nesúťažná prehliadka domácich a zahraničných
speváckych zborov, reprezentujúcich vokálne umenie v troch samostatných koncertoch
(chrámovom, svetskom a galakoncerte) a na sv. omšiach v miestnych kostoloch v Brezne a okolí.
Počas roka čaká SZMB vystupovanie na koncertoch z príležitosti tradičných sviatkov, účasť
a organizovanie slávnostných koncertov pri príležitosti významných hudobných výročí,
organizovanie výchovných koncertov pre deti základných a stredných škôl v meste a celom okrese.
Zbor má 35 členov, jeho príjmy tvoria členské príspevky (40,00 euro na osobu ročne), dotácie, 2%
z dane, príležitostné dobrovoľné vstupné. Mesto Brezno prispieva sumou 1 826,29 euro na náklady
spojené s nájmom nebytových priestorov. Komisia navrhuje Speváckemu zboru mesta Brezna
poskytnúť dotáciu vo výške 2 000,00 euro na XIV. Horehronské slávnosti zborového spevu –
hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1
a 2 000,00 euro na koncertnú činnosť v roku 2019 (ubytovanie a dopravné) – hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Folklórny súbor Mostár
Zasadnutia sa zúčastnil Peter Daxner, riaditeľ občianskeho združenia. Folklórny súbor Mostár žiada
o dotáciu vo výške 7 000,00 euro na nákup a výrobu súkenných nohavíc (región Balog, Horehron)
pre mužskú tanečnú zložku FS Mostár, nákup a výrobu krojových súčastí pre ľudovú hudbu FS
Mostár (nohavice, košele, lajblíky) a nákup nového kontrabasu. FS Mostár reprezentuje mesto na
domácich a zahraničných festivaloch, každoročne sa zúčastňuje podujatí organizovaných mestom,
pričom všetky vystúpenia na námestí v Brezne sú pre verejnosť bezplatné a bez nároku na honorár

a občerstvenie pre účinkujúcich. Neustále prebieha nábor nových členov z radov žiakov
a študentov. FS Mostár má 67 členov, jeho príjmy tvoria členské príspevky (40,00 euro na osobu
ročne), 2% z dane, sponzorské príspevky, dotácie, vstupné z komerčných vystúpení (za vlaňajší rok
mali 6 platených vystúpení). Mesto Brezno prispieva sumou 2 195,09 euro na náklady spojené
s nájmom nebytových priestorov. Komisia navrhuje Folklórnemu súboru Mostár poskytnúť dotáciu
vo výške 5 000,00 euro na nákup a výrobu krojov a 1 000,00 euro na nákup nového kontrabasu.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
Zasadnutia sa zúčastnil Gabriel Obernauer, štatutárny zástupca občianskeho združenia. Divadelný
súbor Jána Chalupku žiada o dotáciu vo výške 5 000,00 euro na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH
a dotáciu vo výške 5 000,00 euro na XV. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2019.
Divadelný súbor propaguje mesto Brezno svojim názvom a na plagátoch doma aj v zahraničí.
Každoročne sa zapája do podujatí organizovaných mestom a už 15-tykrát budú spoluorganizátormi
medzinárodného inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka. Súbor v r. 2018 získal v rámci
okresnej, krajskej a celoslovenskej súťaže 1. miesto, reprezentuje mesto v partnerskom meste
Nadlaku, v Tótkomlósi a v Báčskom Petrovci. Každoročne organizujú nábor do svojich radov, ako
aj do radov Štúdia mladých pri DSJCH. Jednotlivé podujatia spoplatňujú do výšky vykrytia
nákladov, v niektorých prípadoch organizujú predstavenia s dobrovoľným vstupným. Finančné
prostriedy na činnosť potrebujú na pokrytie nákladov na inscenácie, honoráre za réžiu, scénografiu,
dopravu na divadelné prehliadky, ubytovanie a stravu, prostriedky na Divadelnú Chalupku 2019
potrebujú na prenájom priestorov, propagačný materiál, technické zabezpečenie, honoráre
profesionálnemu divadlu, účinkujúcim, organizátorom. Divadelný súbor má 35 členov, ŠM 12
členov, ich príjmy tvoria členské príspevky (12,00 euro ročne na osobu, študenti a dôchodcovia
7,00 euro), mimoriadne príspevky, 2% z dane, dary od sponzorov, dotácie, vstupné. Mesto Brezno
prispieva sumou 1 166,02 euro na náklady spojené s nájmom nebytových priestorov. Komisia
navrhuje Divadelnému súboru Jána Chalupku mesta Brezna poskytnúť dotáciu vo výške 5 000,00
euro na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH a dotáciu vo výške 5 000,00 euro na XV. ročník
inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2019. Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1
Mestu Brezno bolo doručený spolu 13 žiadostí o dotáciu v oblasti kultúry, v celkovej požadovanej
výške dotácií 65 560,00 euro. Komisia na svojom zasadnutí schválila rozdelenie dotácií v celkovej
sume 32 516,00 euro nasledovne:
Požadovaná Odporúčaná
výška
výška
dotácie v €
dotácie v €

Žiadateľ

Účel dotácie pre rok 2019

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.s.
na Slovensku Brezno

Organizovanie koncertov,
vzdelávacích a výchovných podujatí,
údržba ozvučenia kostola

3 000,00

1 000,00
na ozvučenie

Spolu

3 000,00

1 000,00

XXI. Adventno-vianočný benefičný
koncert „Jazyk ľudský Boha chváľ“

2 000,00

500,00

Spolu

2 000,00

500,00

Občianske združenie
Kresťan Brezno

Tanečno-športové
centrum Rytmus
Brezno

OZ Tu som

Horehronské múzeum
v Brezne

Miestny odbor Matice
slovenskej Brezno

Dychový orchester
Brezno

Podpora činnosti Tanečnej školy v
Brezne

7 680,00

0,00

Spolu

7 680,00

0,00

Hudobné workshopy

800,00

500,00
nákup
nástrojov

Spolu

800,00

500,00

Prenájom reklamného priestoru –
Námestie gen. M.R.Štefánika

120,00

0,00

Tlač Múzejných noviniek

216,00

0,00

Spolu

336,00

0,00

„Čítam, teda som“

216,00

216,00

„Storočnica breznianskeho MO MS“

848,00

800,00

Spolu

1 064,00

1 016,00

Rozvoj partnerských vzťahov
a spolupráce so zahraničnými
partnermi Puhački orkestar VZO
Gornja Stubica, Chorvátsko

1 600,00

0,00

Nákup hudobných nástrojov na
doplnenie nástrojového parku

3 920,00

3 000,00

Nákup hudobných stojanov s
príslušenstvom

1 120,00

1 000,00

Spolu

6 640,00

4 000,00

12 880,00

4 300,00
(ubytovanie,
TOZ)
1 200,00
(kroje)

12 880,00

5 500,00

XIV. Horehronské slávnosti
zborového spevu

3 760,00

2 000,00

Koncertná činnosť v roku 2019

2 400,00

2 000,00
(ubytovanie
a dopravné)

Spolu

6 160,00

4 000,00

Detský folklórny súbor
Činnosť súboru
Šťastné detstvo

Spolu

Spevácky zbor mesta
Brezna

Folklórny súbor
Mostár

Divadelný súbor Jána
Chalupku mesta
Brezno

Nákup, výroba súkenných nohavíc pre
užskú tanečnú zložku FS Mostár,
nákup, výroba krojových súčastí pre
ľudovú hudbu FS Mostár (nohavice,
košele, ľajblíky), nákup nového
kontrabasu

7 000,00

Spolu

7 000,00

6 000,00

Činnosť DSJCH mesta Brezno a ŠM
pri DSJCH

5 000,00

5 000,00

XV. ročník inšpiratívneho festivalu
Divadelná Chalupka 2019

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00
(kontrabas)

Spolu
Spolu poskytnuté dotácie

M-KLUB Brezno

Organizačné zabezpečenie kultúrnych,
vzdelávacích a spoločenských podujatí
M-klubu v roku 2019

OZ Nairam

16. ročník horského multižánrového
festivalu Ďumbierfest v Brezne

Spolu za všetkých žiadateľov

5 000,00
(kroje)

32 516,00

5 000,00

3 000,00

neposúdené
žiadosť
nesplnila
podmienky
VZN

65 560,00 32 516,00

Žiadosť o dotáciu, ktorú predložil M-KLUB Brezno, bude posúdená na najbližšom zasadnutí
komisie.
K bodu 3)
Komisii neboli predložené iné materiály do Mestského zastupiteľstva.
K bodu 4)
Členovia komisie sa dohodli na nasledujúcom harmonograme zasadnutí na I. polrok 2019:
07.05.2019
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ
3. M-KLUB Brezno
4. Múzeum socializmu
5. Príprava Dní mesta
6. Rôzne
20.06.2019
Program:
1. Otvorernie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ
3. Schválenie harmonogramu činnosti komisie na II. polrok 2019

4. Turnaj o pohár primátora mesta v minigolfe
5. Rôzne
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5)
- Návrh Mgr. Pačmárovi, či by v letných mesiacoch nemohol byť evanjelický kostol prístupný
pre turistov za podmienky, že v ňom bude prítomný zamestnanec mesta, ktorý dohliadne na
cenné artefakty nachádzajúce sa v kostole
- Nutnosť zlepšenia propagácie Divadelnej Chalupky
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie Mgr. Barančok poďakoval všetkým
prítomným za účasť a o 20,15 hodine rokovanie ukončil.

...............................................................

...........................................................

Mgr. Andrej Barančok
predseda komisie pre kultúru

Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretárka komisie

