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

Číslo spisu:
2019/9623-3
20915/2019

Brezno
13.05.2019

ZÁPIS č. 03/2019
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 07.05.2019 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
Ospravedlnený
Mgr. art. Matej Struhár – člen komisie
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Hostia:
Ing. Miroslav Baran – Kultúra a šport TS Brezno
Ing. Ivan Kamenský – Odbor IŽPaSP MsÚ

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov na MsZ – zápisy mestskej kroniky
3. Informácie o projektoch mesta súvisiacich s kultúrou (Hrobka Lehockých, Múzeum
socializmu, Zvonica)
4. Informácie o činnosti a finančných ukazovateľoch za predchádzajúci rok (Kino
Mostár, uskutočnené kultúrne podujatia)
5. Informácie o príprave Dní mesta 2019
6. Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Mgr. Andrej Barančok. Zasadnutia sa zúčastnili
šiesti členovia komisie, komisia bola uznášaniaschopná.

K bodu 2)
Prerokovanie materiálov na MsZ – zápisy do mestskej kroniky. Návrhy k zápisom do mestskej
kroniky ma Július Obernauer, Mgr. Ivica Krištofová a Mgr. Andrej Barančok, všetci odoslali
mestskej kronikárke svoje návrhy a pripomienky individuálne.

K bodu 3)
Informácie o projektoch mesta súvisiacich s kultúrou (Hrobka Lehockých, Múzeum socializmu,
Zvonica) predložil členom komisie vedúci odboru investícií, životného prostredia a stavebného
poriadku, Ing. Ivan Kamenský:
Hrobka Lehockých – ukončená 1. etapa v hodnote 71 522,- € (poskytnutá dotácia 25 000,- €),
zostávajú ešte dve etapy, druhá etapa je plánovaná v hodnote 78 660,- €, žiadosť o dotáciu vo výške
74 000,- €. Tretia etapa budú dokončovacie práce a práce naviac, na ktoré sa príde dodatočne počas
rekonštrukcie. V priebehu prvej etapy bola stavba zakonzervovaná, očistená od hrubých nečistôt,
machov a lišajníkov, boli zrekonštruované poškodené časti a nahradené chýbajúce časti, stavba bola
spevnená, spravená bola injektáž, obnovili sa kovové prvky fasády, zrekonštruoval kamenný erb,
obnovená celá strecha. Komisiu zaujímalo, či má mesto nejaký konkrétny zámer, na čo bude hrobka
po rekonštrukcii využívaná, k čomu Ing. Kamenský nevedel podať informáciu. K tejto téme sa
komisia ešte vráti na jeseň.
Obnova mestskej veže – Zvonica – obnove Zvonice predchádzal archeologický prieskum
a posúdenie pamiatkármi, prebehla obnova schodísk vo veži v hodnote 22 375,- €. V pláne je
dočasne sfunkčniť zvony, ktoré sú momentálne odpojené a nahrať ich zvuk. Zvony budú nadalej vo
veži, no však do budúcna už nebudú sfunkčnené. Bude sa len púšťať nahrávka ich zvuku. Je to tak
plánované z dôvodu bezpečnosti – veža by mala byť sprístupnená verejnosti v celej svojej výške (4
poschodia), čo však nie je možné za súčasného fungovania zvonov. Na prízemí by mala byť
vybudované kancelária TIKu pre troch zamestnancov, nad kanceláriou predaj regionálnych
výrobkov a priestory na sedenie. Podľa komisie nie je šťastný nápad púšťať zvuk zvonov iba
z nahrávky, pretože by táto niekoľkostoročná veža stratila svoj význam. Občania mesta by tento
zámer podľa názoru členov komisie neprijali s pochopením, nakoľko je zvonica dominantou mesta
a občania sú na ňu hrdí. Komisia má za to, že takýto veľký zásah do dôležitých historických
a kultúrnych mestských stavieb by mal byť predložený občanom mesta a poslancom mesta na
vyjadrenie sa. Predseda komisie navrhol otvoriť túto tému na pracovnom stretnutí s p. primátorom
a tiež vyvolať stretnutie architekta, TIK-u a Horehronského múzea.
Múzeum komunizmu – stavba bola nacenená na 168 600,- €, práce zastali kvôli problémom
s kanalizáciou a izoláciou miestností, vďaka ktorým sa náklady navýšili o 22 000,- €. Kvôli tomuto
navýšeniu bolo treba spracovať dodatok k pôvodnej zmluve. Realizátorom stavby je Ing. Karlík,
ukončenie prác sa plánuje do 30.09.2019. Členovia komisie mali otázky, či by nevyšlo lacnejšie
stavbu zbúrať a postaviť novú – toto riešenie nie je možné, nakoľko stavba sa nachádza v centrálnej
pamiatkovej zóne a nie je možné ju zbúrať.
K bodu 4)
Informácie o činnosti a finančných ukazovateľoch za predchádzajúci rok (Kino Mostár,
uskutočnené kultúrne podujatia) – predložil vedúci Kultúry a športu TS Brezno, Ing. Miroslav
Baran.
Kino Mostár - počas roka 2018 bolo odohratých 281 filmových predstavení, s účasťou 10018
divákov. Iných podujatí (koncerty, divadlá bolo 47). Skladbu filmov vyberá p. Bibiana Berčíková,
vedúci OKŠ zhodnotil túto jej prácu ako veľmi profesionálnu a zodpovednú. Tržby za kino boli v r.
2018 vo výške 53 300,- €, tržby za prenájom priestorov 6 700,- €, tržby za reklamu 922,- €. Podľa
slov Ing. Barana má kino problémy s premietačkou, ktoré sa riešia v rámci záruky. V r. 2018 sa
spravilo na DK dosť prác, skultúrnili sa šatne, sociálne zariadenia, FS Mostáru sa spravili nové
dvere do nimi prenajatých priestorov. Naplánovaná je revitalizácia okolia domu kultúry (projekt vo
výške 145 000,- €), v prvom rade je však potrebné spraviť kanalizáciu. V pláne je aj demontáž
nepoužívaných komínov, ktoré sa rozpadajú a ohrozujú bezpečnosť.
Synagóga – počas r. 2018 bolo 23 podujatí (vernisáže, divadlá, koncerty), 8 výstav + prenájom
priestorov Synagógy. Kúrenie je už spravené, zakúpili sa akumulačné pece s termostatmi, ktoré

dostatočne vyhrejú priestory synagógy pri nižších nákladoch. Pece sú umiestnené vo výklenkoch
miestnosti, nezavadzajú, nekazia estetický dojem. Stále zostáva ako najväčší problém Synagógy
absencia zázemia, kde by bola šatňa a technické priestory na materiál a náradie.
M-Klub – k riešeniu problémov prevádzky M-Klubu, ako aj k doteraz neschválenej žiadosti
o dotáciu bude samostatné sedenie s vedením mesta a p. Trushanom.

K bodu 5)
Dni mesta Brezna 2019 - najvýznamnejšie kultúrno – spoločenské podujatie mesta, ktoré sa
pravidelne koná na konci mája za účasti zvučných hudobných hostí. Popri nich sa v pestrom
programe predstavia aj domáce umelecké kolektívy a študenti miestnych škôl. Bohatý program
mestských osláv vyvrcholí vždy v piatok a sobotu večer na breznianskom námestí, no sprievodné
podujatia trvajú počas celého týždňa a na svoje si v nich môžu prísť všetci od žiakov materských
škôl až po breznianskych seniorov.
PROGRAM:
ŠTVRTOK, 30. máj:
17:00 - 22:00 Kaviareň pod mestskou vežou, účinkuje Otto Weiter, Andrea Fischer a ich hostia
PIATOK, 31. máj:
08:30 Námestie pre mladých
11:00 Boki
16:30 DFS Šťastné detstvo
17:30 Detský dychový orchester ZUŠ Brezno
18:00 Michaela Kršková
19:30 Lukáš Adamec
21:00 Kali a Peter Pann
22:30 DJ Aqua
SOBOTA, 1. jún:
09:00 Ochutnávka gulášov, primátorský charitatívny guláš
16:30 Tárajko a Popletajka
18:00 Tereza Mašková
19:15 Pavol Hammel
20:45 Desmod
22:00 Ohňostroj
22:30 Retro
K bodu 6)
- Informácia Ing. Barana k Chalupkovmu Breznu – na Ministerstvo školstva bola zaslaná
žiadosť o navýšenie dotácie na toto podujatie, pretože poskytovaná dotácia nestačí pokryť
ani polovicu nákladov, chýbajúce náklady znáša potom mesto. Tohto roku sa predmetné
podujatie z vyššie uvedeného dôvodu pravdepodobne konať nebude.
-

Otázka Mgr. Krištofovej k informačným panelom na námestí – ako sa zapĺňajú tabule,
kto ich má na starosti, kto sa stará o dizajn a obsah, ako sa dá prenajať miesto na
informačnom panele. Bolo by vhodné určiť zodpovednú osobu za reklamné tabule v meste
z OKŠ alebo z TIKu, banery očíslovať, aby nedochádzalo k situácii, že sa nalepí plagát na
nesprávny panel a potom sa preliepa iným, aj keď pôvodný si ešte platí nájom.

-

Otázka p. Obernauera k osvetleniu javiska v DK – Ing. Kamenský informoval o návrhu
SSE k osvetleniu, ktorý bude prerokovaný s vedením mesta.

-

Členovia komisie schválili termín budúceho zasadnutia komisie na 21.06.2019, kedy sa
uskutoční výjazdové zasadnutie spojené so 4. ročníkom Turnaja o pohár primátora mesta
v minigolfe.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie Mgr. Barančok poďakoval všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

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

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

Mgr. Andrej Barančok
predseda komisie pre kultúru

Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretárka komisie

