KOVÁLOVEC DNES

číslo 2

6. januára 2015

MIESTNE DANE A POPLATKY
Dane z pozemkov, stavieb, psa a poplatok za vývoz TKO spolu sú splatné takto:
do výšky 50,- €
celá suma
do 30. apríla 2015
nad 50,- €
v dvoch rovnakých splátkach
do 30. apríla 2015 a do 31. októbra 2015

NOVÉ ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

07,30- 12,30
07,30- 12,30
08,00- 12,30
08,00- 12,00

13,0013,0013,0015,3015,30-

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

VÝVOZ TKO V ROKU 2015
Od roku 2015 sme povinní triediť zvlášť plasty a tetrapaky, takže Vás prosíme, aby ste dávali za
hasičskú zbrojnicu plasty do dvoch žochov a zvlášť tetrapaky do jedného žocha, ktorý bude označený.
Tiež je možné si na obecnom úrade dokúpiť popolnice v cene 10,- €, nakoľko vývoz TKO v tomto
roku už nebude obmedzený počtom popolníc na domácnosť. V zimných mesiacoch január až marec bude
vývoz len raz v mesiaci.
Vývozy v roku 2015:
7. januára
29. apríla
8. júla
16. septembra

vždy v stredu
4. februára
13. mája
22. júla
30. septembra

4. marca
27. mája
5. augusta
28. októbra

1. apríla
10. júna
19. augusta
25. novembra

15. apríla
24. júna
2. septembra
23. decembra

POZVÁNKA
Ustanovujúcu schôdzu nového spotrebného družstva Jednota Koválovec zvoláva prípravný
výbor na sobotu 10. januára 2015 o 16,00 hodine do sály kultúrneho domu v Koválovci. Pozýva
všetkých občanov, ktorí majú záujem stať sa členmi družstva. Na programe bude schválenie stanov
družstva, zvolenie orgánov družstva a obchodnej stratégie.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie schôdze.
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Príhovor starostu obce a prezentácia stanov a programu družstva.
Diskusia.
Prezentácia zakladajúcich členov družstva.
Schválenie stanov družstva.
Zvolenie predstavenstva, predsedu a dozornej rady družstva.

8. Ukončenie schôdze.

JEDNOTA SPOTREBNÉ DRUŽSTVO KOVÁLOVEC
1. Výsledky ankety jasne ukázali, že našich občanov dnes najviac trápi absencia predajne
potravín v našej obci. A je jasné, že túto situáciu môže vyriešiť len obec, nakoľko nikto iný sa na
prevádzkovanie predajne neprihlásil.
2. A prečo obec neotvorí potraviny sama, ale zakladá sa Jednota? Z viacerých dôvodov.
Za prvé: Vláda časom plánuje zlučovanie malých obcí do väčších celkov, čo pre nás znamená, že
by sme patrili pod Radošovce. Tým pádom by i potraviny ako obecný podnik prepadli pod obec
Radošovce. A Radošovce ako obec by určite nemala záujem spravovať obchod u nás, takže by sme oň
veľmi ľahko prišli. A ako už po skúsenosti so zlúčením s radošovskou Jednotou vieme, dopadlo by to
asi podobne. Ale obchod ako družstvo zostane naďalej v našich rukách, podiel obce v ňom by sa buď včas
prerozdelil na ostatných členov alebo by si podiel obce občania prinajhoršom odkúpili. Týmto spôsobom
by sme zabránili, aby sme o obchod zasa prišli.
Za druhé: Z hľadiska tržby je dobré zaangažovať na hospodárskom výsledku cez podiel na
zisku významnú časť občanov obce, a tým aj rozdeliť dobré výsledky tohto hospodárenia medzi občanov,
členov družstva. Tu je aj výhoda zasa oproti súkromnému vlastníctvu, že z obchodu nemá zisk len jeden,
ale viacerí. Záruka pre občanov, členov družstva je, že majú obcou garantovaný ročný výnos z členského
vkladu, vloženého pri vstupe do družstva. Jeho výška záleží na dohode obce a členov na ustanovujúcej
členskej schôdzi. Tiež majú garantované vrátenie členského vkladu v prípade zániku družstva. Pre obec to
nebude veľká záťaž, nakoľko by sa jej niečo vrátilo z predaja zariadenia potravín.
Za tretie: Obec nemá v súčasnosti toľko voľných finančných prostriedkov, aby do tohto
podniku mohla ísť sama.
3. Sortiment tovaru v žiadnom prípade nemôže byť malý, obmedzený len na chlieb, pečivo a
pod. To by bol stratový podnik hneď od začiatku. V prípade, že pokryjeme čo najväčšie spektrum potrieb
obyvateľov, budeme mať i väčšiu tržbu a o to hlavne ide, aby bol obchod úspešný. To znamená, aby sme
mali približne taký sortiment ako firma Kocian v Radošovciach. Samozrejme, že nie v množstve tovaru,
ale v jeho rozsahu. Keď teraz robím rok a pol v Mokrom Háji, zažil som tam obchod pred tým, než ho
zavreli, nič tam pomaly nemali, tak ako u nás a ani tam nikto nechodil. Teraz, keď tam majú široký výber
tovaru, ľudia tam chodia a to majú Skalicu, na rozdiel od nás, pod nosom. A sú tam zamestnané tri
predavačky. U nás to bude chcieť pri menšom počte obyvateľov ako v Mokrom Háji jednu predavačku,
ale veľmi šikovnú a samostatnú. To bude základ. Dnešný človek sa neuspokojí s tým, aby tu nakúpil len
rohlíky, to radšej pôjde inde a nakúpi všetko pohodlne na jednom mieste.
4. Nakoľko nám poľovníci sľubujú odpustenie nájmu vo výške našich investícií do infraštruktúry
budovy, ako je voda, plyn a podobne, bol by som za to, aby sme vyskúšali systém otváracieho času ráno
od 6,00 do 10,30 a poobede od 15,00 do 17,00. To, čo ušetríme na nájme by sme dali predavačke, ale
šanca na tržbu by sa zvýšila o ľudí, ktorí chodia do zamestnania a ráno si nakúpiť nemôžu. Ide o dosť ľudí,
nemusia nakupovať v Radošovciach, ale až u nás doma. Ide len o ten výber tovaru a otázku zvyku.
5. Ceny môžeme mať nižšie, zásluhou nižšej marže ako majú súkromníci. Obec obchod v prvom
rade otvára pre zabezpečenie zásobovania obce a zvýšenie komfortu bývania jej občanov. Zisk je pre obec
až v druhom rade. A členovia družstva budú mať už pri nákupe zľavu, naviac ročný výnos zo zisku. Aj to
môže byť jednou z výhod oproti obchodom v Radošovciach.
6. Tiež ide o informačné centrum obce, kde sa zídu každý deň občania a dozvedia sa, čo je nové.
Dnes tu táto možnosť chýba, nie každý chodí do hostinca alebo kostola.
7. Obec i DHZ budú v predajni nakupovať tovar na svoje akcie, v sobotu doobeda stávali pred
obchodom štamgasti, ktorí sú teraz osirelí, i to sú plusy pre nás.
8. A ak chceme, aby nám pribúdali občania, jednou z ich prvých otázok bude, či si majú v obci
kde nakúpiť potraviny.
9. Je tu ešte možnosť vziať predavačku cez úrad práce, čo by nám výrazne ušetrilo na nákladoch,
ale je tu malá šanca, že by vyhovovala našim požiadavkám. Tiež to môže byť dôchodkyňa. Tiež by nám to
znížilo náklady na prevádzku.
*
*
*
Informačný buletin vydal Obecný úrad v Koválovci, zodpovedný za obsah starosta obce Patrik Renováček, distribúcia zdarma, číslo 02/2015,
zdroj informácií: obecný úrad a oficiálna webová stránka obce www.kovalovec.sk.

