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Tomko: 

Zemplínska reštaurácia na zimnom štadióne. Opäť sa občania pýtajú, ako bude dlho 

reštaurácia zatvorená, v okolí sú zatvorené všetky reštaurácie Alcatraz, Športclub, Berehovo 

už dlho, na plavárni jak bola reštaurácia. Rodičia s deťmi najmä sobotu, nedeľu sa nemajú kde 

občerstviť, alebo naobedovať. Opäť je to skupina občanov, oslovili ma, škoda, že mňa 

oslovili, že nie pána Hrdlíka, ale mám tu smolu.  

 

PhDr. Čižmár: 

Pán poslanec, to, že nefunguje Zemplínska reštaurácia je problém, ktorý už je dlhodobý 

a riešený. Bohužiaľ momentálne jej ďalšie fungovanie, alebo ďalšia ponuka možností, ktoré 

boli ešte donedávna sú obmedzené tým, že je súčasťou súdneho sporu, to sme už niekoľkokrát 

prezentovali. Bohužiaľ, do toho súdneho sporu nevieme zasiahnuť tak, aby sme ho ukončili, 

momentálne bez doriešenia ďalších vecí, ktoré s ním priamo súvisia. Neviem, či riešením 

aspoň z tvojho pohľadu, ako poslanca, by bolo to ukončiť tento súdny spor a protistrane 

vyplatiť to, čo požaduje. Toto by bolo riešením, aby sme mohli sprevádzkovať Zemplínsku 

reštauráciu? 

 

Tomko: 

Nie, pán primátor, nemám právne vzdelanie, ale máme právne oddelenie. 

 

PhDr. Čižmár: 

No, my právne oddelenie máme, nás zastupuje v tomto súdnom spore IURISTICO už 

niekoľko rokov. Ja som to už niekoľkokrát povedal, tento súdny spor je o čosi 

komplikovanejší vzhľadom na nároky, ktoré prezentuje jedna aj druhá strana. Z uvedeného 

dôvodu tento majetok nie je momentálne spôsobilý na to, aby sa sprevádzkoval, ako 

reštaurácia.  

Čo sa týka ponuky služieb, mesto samozrejme rieši tento problém. My nevieme nejakým 

spôsobom obmedziť, alebo donútiť súkromných prevádzkovateľov reštauračných zariadení, 

stále je to otázka dopytu na trhu, ale je našou ambíciou a je to na dobrej ceste, aby so 

sprevádzkovaním plavárne sa sprevádzkovala aj reštaurácia v tomto objekte, čo si myslím, že 

vykompenzuje potrebu trhu momentálne, ktorá je na trhu. A pokiaľ sa situácia vyvinie dobre, 

tak možno sa zrealizuje rekonštrukcia zariadenia Športclub, ale to takisto podlieha nejakému 

časovému horizontu a získaniu finančných prostriedkov.  

 

Tomko: 

Pán primátor, a bola by možnosť v tom vestibule tam dať informáciu, nech sa tí občania, 

prípadne cudzí, ktorí sa zúčastňujú na tých hokejových turnajoch, mali informáciu, kde sa 

môžu v meste Trebišov naobedovať, alebo občerstviť? Bolo by to problém, keby to tam 

viselo? 

 

PhDr. Čižmár: 

Dnes, keď si zadáš, či už cez aplikáciu alebo cez mobil vyhodí ti ponuku reštauračných 

služieb a pán poslanec, nie v zlom, ale neviem si dobre predstaviť, žeby mesto robilo reklamu 



takýmto spôsobom súkromným prevádzkovateľom. Neviem, ako by na to reagovali iní 

súkromní podnikatelia robiť takúto reklamu a ponuku. Navyše možno by sme tým dosiahli 

opačný efekt, kde by sme boli pranierovaní zato, že zvýhodňujeme alebo spropagujeme 

niekoho z akýchkoľvek zištných dôvodov. Takže dnes, pokiaľ využívaš smartfón alebo 

používaš internet v priebehu pár sekúnd si vieš nájsť najbližšie reštauračné zariadenie. 

A pokiaľ ja viem, ešte donedávna tak využívali priestory Fabriky, zariadenia Fabrika, 

návštevníci zimného štadióna a možno už o pár mesiacov navštívia naše zariadenie 

v priestoroch plavárne.  

 

 

 
 

 


