
COOP Jednota Krupina otvorila zmodernizovaný supermarket v Pliešovciach  

Krupina, 14. december 2020 – Moderná stredisková obec Pliešovce sa nachádza na strednom 

Slovensku v okrese Zvolen. Pliešovce sú príťažlivým miestom na život pre ich atraktívnu lokalitu 

a proaktívny prístup k rozvoju obce a zároveň k zachovaniu tradícií. Predajňu v Pliešovciach 

prevádzkuje COOP Jednota už od roku 1968, no modernizácia supermarketu predstavuje nový 

míľnik v histórii pôsobení družstva v obci.   

Spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina otvorilo v utorok, 1. decembra 2020 zmodernizovaný 

supermarket v Pliešovciach. Budova, v ktorej sídli predajňa prešla rekonštrukciou a taktiež bola 

zrealizovaná prístavba, vďaka ktorej je predajná plocha supermarketu väčšia o 188m2
.  Zákazníci určite 

ocenia komfortnejšie nákupy v priestrannej a dizajnovej predajni. „Uvedomujeme si, že bez neustálej 

inovácie a modernizácie našich vidieckych supermarketov si v budúcnosti nedokážeme udržať priazeň 

ďalšej zákazníckej generácie. Som presvedčený, že táto investícia vo výške cca  650 tis. EUR 

reprezentovaná novým priestorom, moderným vybavením a technológiami splní očakávania našich 

spotrebiteľov. O to viac, že kolektív, ktorý tu pracuje patrí k našim najúspešnejším,“ upozorňuje 

predseda predstavenstva Jozef Vahančík.  

Interiér predajne prešiel kompletným remodelingom a zákazníci, ktorí v predajni nakupovali aj pred ním 

by ju dnes určite nespoznali. Supermarket je vybavený moderným a ekologicky šetrným zariadením, 

kvalitným osvetlením a dizajnovými prvkami ako sú drevené doplnky a zeleň. Všetky tieto faktory spolu 

vytvárajú modernú predajňu s kvalitnými službami. COOP Jednota Krupina ponúka 

v zmodernizovanom supermarkete 5900 druhov tovarov, z ktorých tvorí slovenská produkcia až 65%.  

Supermarket je pre zákazníkov otvorený počas pracovného týždňa od  06:00 do 18:00, v sobotu od 6:00 

do 12:00 a v nedeľu od 7:30 do 11:30. 

Zmodernizovaný supermarket v Pliešovciach sa nachádza na Námestí SNP 250. V predajni s rozlohou 

428m2 pracuje 10-členný kolektív. Predajňa v Pliešovciach patrí pod regionálnu COOP Jednotu 

Krupina, ktorá prevádzkuje spolu 160 predajní v 11 okresoch Slovenska a zamestnáva takmer 1100 

zamestnancov.  

 

 

    


