Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti a súkromného
podnikateľa p. Poláka ohľadom otvorenia predajne potravín v Hradišti,
konaného dňa
14.04.2021 o 18.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených.
Zapisovateľ: Lucia Líšková
Overovatelia: Zlatica Melichová
Pavol Beľa
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Otvorenie predajne potravín v Hradišti
Diskusia
Záver

2. Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili.
3. Starostka predstavila poslancom súkromného podnikateľa p. Jozefa Poláka z Brezničky a
oboznámila prítomných s plánom otvorenia obchodu a tiež prečo zasadnutie OZ zvolala. Je to
z dôvodu výsledkov ankety, ktorá bola medzi občanmi a časť občanov sa vyjadrilo, aby
ambulantný predaj chleba a pečiva nebol zrušený. P. Polák vyjadril svoj záujem o otvorenie
prevádzky potravín, predstavil svoje priority a stanovil si podmienky. Vlastní už 2 zabehnuté
prevádzky potravín v Brezničke a v Cinobani. V prípade otvorenia prevádzky v našej obci
nesúhlasí s tým, aby do obce dovážali chlieb a iné pečivo iní predajcovia. Odvoláva sa na
zákaz ambulantného predaja v obciach. Konkurenčné ceny pečiva môžu byť tak nízke, že on
svojím predajom nepokryje ani náklady na pečivo, čo je pre neho nerentabilné. Navrhuje obci
zakázať dovoz iného pečiva do obce. Podnikateľ má zazmluvnené dodávky chleba od pekární
Penam, Halič a Hnušťa. Tovar zabezpečuje od Freshu. Sortiment: základné potraviny, čerstvá
zelenina a ovocie, mäso a mäsové výrobky, drogéria, v malom množstve nepotravinový
spotrebný tovar a to všetko vo zvýhodnených cenách. V obchode sa plánuje zriadiť
samoobsluha.
4. Vyjadrenie poslancov:
-

-

Líška navrhol, aby sa dodávky Slatinského chleba ponechali. Ľudia sú na tento chlieb
zvyknutí, starí ľudia sú radi, že im dodávka zastane pred domom, čo je pre nich
výhodné, že nemusia nikam chodiť.
Melichová sa vyjadrila, že dolný koniec nesúhlasí so zrušením Slatinského chleba, nie
sú ochotní chodiť do obchodu, nakoľko sú to dôchodcovia a vyhovuje im donáška
chleba pred dom.

-

-

Čičmanec navrhol ísť cestou konkurencie, nie zakázať dodávky chleba iným, ale
získať zákazníkov kvalitou chleba, od výrobcov ktorých má p. podnikateľ
zazmluvnených.
Beľa spomenul, že počet ľudí, ktorí kupujú Slatinský chlieb nie je vysoký a preto si
myslí, že je rozumné tento predaj ponechať, nakoľko ušlý zisk je zanedbateľný.
Falťan sa jednoznačne nevyjadril čo sa týka zákazu dodávok chleba, avšak navrhol
nájom pre potraviny ako službu občanom vo výške 1,- eur mesačne.

P. Polák si poslancov vypočul, prediskutovali všetky klady a zápory a pouvažuje nad tým.
Pri obhliadke predajne zistil, že je potrebná rekonštrukcia priestorov. Treba dotiahnuť vodu
do miestnosti obchodu na miesto, kde bude pult s mäsovými výrobkami, čo si vyžadujú
najnovšie hygienické opatrenia pre prevádzku potravín. Keďže začali vlhnúť steny, budú sa
musieť opraviť aj tie. P. Polák požiadal obec, aby zabezpečila rozbor vody, ktorý je nutný
k získaniu povolenia od hygieny na otvorenie prevádzky. Ku všetkým žiadostiam na úrady
bude potrebovať čím skôr nájomnú zmluvu s obcou, ktorú zabezpečí starostka obce.
Plán otvorenia je približne do 1 mesiaca. Keďže nemá ešte predavačku, poprosil obec
o pomoc pri hľadaní pracovnej sily. Všetky návrhy sú vítané.
5. Poslanci jednohlasne schválili nájomné, ktoré bude ako služba občanom 1,- eur. Elektrinu
si bude platiť p. podnikateľ sám. Odberné miesto a fakturačné údaje si prehlási na seba.
Platby za plyn sa dohodli platiť na polovicu.
P. Polák si všetky návrhy zo stretnutia premyslí, v najbližších dňoch sa ozve s vyjadrením.
Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a stretnutie ukončila.

V Hradišti, 14.04.2021

Overovatelia:
Bc. Zlatica Melichová

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

Pavol Beľa

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

