
KUBISTRO – nová tvár 

univerzitného parku ?! 



O čom je projekt KUBISTRO? 

„Účelom osadenia bistra v Univerzitnom parčíku prinesie sezónne oživenie a 

skultúrnenie verejného priestoru v rámci centra mesta Trnava a to nie formou 

jednorazových podujatí, ale vytvorením zázemia, kde sa ľudia môžu každodenne 
stretávať a tráviť dlhší čas. Bistro v kontajneri prinesie i nový rozmer a využitie 

parčíku - napríklad jeho trávnatých plôch na piknikovanie a prinesie tak túto “pop-

up” kultúru do mesta Trnava. Bistro môže tiež slúžiť ako nové zázemie pre mladé 

rodiny k tráveniu voľného času, ale i pre podporu lokálnych neziskových 
organizácii a aktívnych ľudí nielen v kultúre (organizovanie benefičných večerí, 

“restaurant days” a iné).“ 

Prevzaté z materiálu Bronco, n.o. 



O čom je projekt KUBISTRO? 

Kultúrna časť Bistra:   

 

Program pre deti: detské divadielka, workshopy pre deti  

Program pre študentov, mladých ľudí a dospelých: divadlá pre dospelých, 

hudobné vystúpenia, workshopy, vzdelávacie prednášky, diskusie  

Premietania: dokumentárne a krátkometrážne premietania študentských filmov  

Gastronomické podujatia: gastronomické podujatia / kulinárske dni / komunitné 

grilovačky  

 Zázemie Bistra: požičovňa diek, požičovňa spoločenských a športových hier  

 

Prevzaté z materiálu Bronco, n.o. 



O čom je projekt KUBISTRO? 

Gastro časť Bistra:   

Cenovo dostupná ponuka jedál a pitia pre všetkých ľudí (zameranie sa na niekoľko 

veľmi dostupných produktov).  

Jednoduché jedlá na prípravu (šaláty a sendviče).  

Herbert limonády + miešané nápoje, sóda, pivá z lokálnych remeselných pivovarov, 

alternatívna káva.   

Organizovanie kulinárskych dní / špeciálna ponuka jedál v určité dni v rámci 

mesiaca / víkendové “brunche”.  

Prevádzka zatvorená v prípade nepriazne počasia.  

Prevzaté z materiálu Bronco, n.o. 



O čom je projekt KUBISTRO? 

Rozpočet Bistra = 6 284,46 Eur  

 

Prenájom a preprava kontajnera = 3 259,20 Eur  

Exteriérové sedenie (4x drevený set, 2x malý drevený set, 4x kovový set, 15x piknik deka, 

10x piknik deka, 1x detská stolička, 8x detská stolička, 2x detský stolík) = 1 193,26 Eur  

Nákup spoločenských a športových hier = 300 Eur  

Nákup zelene, večerného osvetlenia a drobných dekorácii Bistra = 700 Eur 

Zapojenie elektriny, vody a osadenie kontajnera = 400 Eur 

Prenájom veľkého kontajneru na komunálny a separovaný odpad, zabezpečenie 

pravidelného odvozu odpadkov = 423 Eur 

 

Prevzaté z materiálu Bronco, n.o. 



O čom je projekt KUBISTRO? 

Okrem finančných prostriedkov žiadajú nasledovnú podporu: 

 

+ Bezodplatné užívanie majetku mesta o výmere 110 m2  

 + Odpustenie správneho poplatku za ambulantný predaj na obdobie fungovania 

Bistra.  

+ Prefinancovanie spotrebovaných energií mestom Trnava.  

 

Prevzaté z materiálu Bronco, n.o. 



Prečo práve v Univerzitnom 

parčíku? 

 Nesúlad s územným plánom mesta Trnava – rušenie 

primárnej oddychovej funkcie predmetného územia (v 

rozpore s doterajšou koncepciou mesta o vytváraní 

zelených plôch na úkor plôch s komerciou) 

 Absencia súhlasu Krajského pamiatkového úradu 

 Nesúlad s Koncepciou umiestňovania predajných 

stánkov na území mesta Trnava 

 



Prečo práve v Univerzitnom 

parčíku? 

 SKaŠZ iba pár mesiacov dozadu presvedčila 

kompetentné orgány mesta, že alternatívny kultúrny 

priestor so zázemím pre občerstvenie i letné exteriérové 

sedenie v Mestskom amfiteátri nemá záujem sama, ani s 

prispením žiadneho partnera prevádzkovať (tento bol 

prenajatý za symbolickú cenu 7.500 eur/rok) 



Prečo práve v Univerzitnom 

parčíku? 

 Porušenie všeobecných podmienok a postupu umiestňovania, 

povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 



Prečo práve v Univerzitnom 

parčíku? 

 Umiestnenie kontajnera si pravdepodobne vyžiada 

likvidáciu vzrastlej zelene v predmetnom parku 



Čo považujeme za kardinálny 

problém? 

V okolí dnešného univerzitného parčíka sa o priazeň zákazníkov 

uchádza minimálne 6 konkurenčných prevádzok 

- Žiadna z nich nedostala ponuku od mesta ani od Bronca na 
participácii na projekte 

- Naopak napriamo bola vybratá firma Poctivé sirupy, s.r.o. (Sirupy 

Herbert), aby tu zriadila bistro 

- V minulosti žiadal iný prevádzkovateľ občerstvenia na 

Hornopotočnej ulici o povolenie na prevádzku letného 

exteriérového sedenia - žiadosť mu bola mestskou radou na 

základne negatívneho stanoviska mestského úradu zamietnutá !!!   

 





Čo považujeme za kardinálny 

problém? 

Bezdôvodné zvýhodnenie jedného podnikateľa, ktorému 

mesto na rozvoj jeho podnikania: 

1. Bezodplatne a bez predchádzajúcej transparentnej 

súťaže a v rozpore s vlastnými normami prenechá 

lukratívny parčík v centre mesta 

2. Uhradí za neho prevoz a prenájom predajného 

kontajnera 

3. Uhradí za neho inventár na rozbehnutie prevádzky 

4. Uhradí za neho pripojenie elektriny, vody a odpadu 

 

 



Čo považujeme za kardinálny 

problém? 

5. Uhradí za neho náklady na spotrebované energie 

6. Uhradí za neho poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu 

7. Zabezpečí rozsiahlu PR kampaň prostredníctvom 

vlastných komunikačných nástrojov 

8. Prevádzka nepočíta s primeraným sociálnym a 

hygienickým zázemím pre zamestnancov ani 

zákazníkov bistra  

 

 



A čo na to naše transparentné 

vedenie mesta? 

 Výbor mestskej časti č. 1 Trnava - stred hlasoval  dňa 16.5. o 

podporení projektu z prostriedkov určených pre komunitné projekty 

narýchlo a spôsobom per rollam, v rozpore s tým, že takýto spôsob 
hlasovania nemajú spoločne dohodnutý  

 Majetková komisia dňa 13.6. nesúhlasila s výpožičkou pozemku 

mesta na realizáciu projektu 

 Mestská rada, ktorej prislúcha kompetencia rozhodovať o 
prenájmoch (príp. výpožičkách mestského majetku) dňa  19.6. 

rozhodla o tom, že mestský pozemok za týmto účelom použitý 

nebude   



A čo na to naše transparentné 

vedenie mesta? 

 Napriek uvedenému primátor P. Bročka nečakal na rozhodnutie 

príslušných orgánov mesta a podpísal dňa 23.5. rozpočtové 

opatrenie na presun 6.300 Eur do rozpočtu SKaŠZ pre realizáciu 
KUBISTRA 

 Riaditeľ Správy kultúrnych a športových zariadení posmelený 

pokynom pána primátora podpísal so združením BRONCO zmluvu 

na realizáciu projektu dňa 30.5. 

 Združeniu BRONCO boli presunuté finančné prostriedky vo výške 90% 

z dohodnutej sumy 6.300 Eur  

 







Čo za tým bude? 



Ďalšie zákazky pre Cukru 

production, s.r.o. od mesta Trnava 

  

 



Ďalšie dotácie pre Bronco od 

mesta Trnava 

2015 = 2.900 Eur 

2016 = 7.200 Eur 

2017 = 8.000 Eur 


