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Zápis zo stretnutia s p. Ficekom – Potraviny dňa 25.5.2019

Dňa 25.5.2019 v sobotu o 10,00h v kancelárii starostky obce sa stretli starostka obce, poslanci p.
Matejek a p. Huljaková, občania p. Jaroslav Strapko a p. Viktor Strapko, p. Ficek na spoločnom
rokovaní ohľadom ďalšieho prevádzkovania Potravín.
Stretnutie sa uskutočnilo na základe vyžiadania obyvateľov a poslancov na Obecnom zastupiteľstve
(ďalej len OZ) konanom dňa 20.5.2019.
Starostka privítala všetkých prítomných a oboznámila p. Ficeka so situáciou, ktorá sa preberala na
mimoriadnom OZ konanom dňa 20.5.2019. Oboznámila p. Ficeka s výsledkami anonymného
dotazníka a taktiež navrhla (ako bolo prezentované na OZ 20.5.2019), aby p. Ficek zakúpil eKasu
a všetky náklady spojené s jej zapojením budú zohľadnené v cene nájomného na cca 1 rok.
Pán Ficek konštatoval, že náklady má veľké a do ďalšieho obdobia neuvažuje o ďalšom
prevádzkovaní a že situácia sa mala riešiť už skôr. Dostal odpoveď, čo sa týka výpovede z nájmu
a toho sa bude držať. Predaj potravín ukončí k 15.6.2019 a prevádzka pošty Partner bude pokračovať
do 31.10.2019.
p. Strapko V. s p. Huljakovou sa vyjadrili, že aby ešte pouvažoval, či by sa teda nedali upraviť
otváracie hodiny iba doobeda, prípadne skúsiť iné riešenie, ktoré by bolo schodné pre obe strany.
Po úvahe starostka navrhla, aby bezodplatne prevádzkovali Potraviny aj naďalej nie iba ten jeden rok
ale aj na ďalšie obdobie. P. Ficek sa vyjadril, že on už prevádzkovať Potraviny určite nebude ale ak by
prišiel nový nájomca, určite by sa dokázal dohodnúť a vyhovieť, čo sa týka výpovednej doby, ako aj
skĺbenie prevádzkovania pošty Partner s novým nájomníkom.
p. Ficek sa ďalej vyjadril, že má rozbehnutú svoju novú prácu a že popri tom, by určite nestíhal
prevádzkovať aj Potraviny.
Na záver rokovania sme sa dohodli o prizvanie možného nájomcu p. Vojtaša za účelom obhliadky
predajne Potravín a jej prevádzkovania.

V Čičmanoch 25.5.2019

Zapísala: Bc. Iveta Michalíková, v.r.
starostka obce Čičmany

