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Tlačová správa 

Obyvatelia Semerova nakupujú v novom supermarkete COOP Jednoty Nové Zámky  

 

Program detí z miestnej školy v Semerove s hudobným sprievodom folklórneho súboru Semerovčan 

otvoril v tejto obci slávnosť spojenú s odovzdaním nového supermarketu. 

„Myšlienkou výstavby nového supermarketu v obci Semerovo sme sa zaoberali už dlhšie. Ide o veľkú 

obec s množstvom verných zákazníkov, ktorí si zaslúžia nakupovať v komfortnejších a kultúrnejších 

podmienkach. Sme nesmierne radi, že otvorením väčšieho a moderného Supermarketu sme dokázali 

v obci zabezpečiť kvalitnejšie podmienky nakupovania pre našich zákazníkov,“ uviedol predseda 

predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky Štefan Mácsadi. 

Pôvodne sa na mieste novej predajne nachádzala prevádzka s rozlohou 83 m2 predajnej plochy, ktorá 

však už nezodpovedala potrebám súčasnosti. V máji spotrebné družstvo pristúpilo k asanácii časti 

pôvodnej budovy a neskôr aj zvyšnej časti. Samotná výstavba sa zrealizovala v krátkom čase 5,5 

mesiaca, pričom spotrebné družstvo preinvestovalo 1,5 mil. eur, z toho 262-tisíc eur do úplne nového 

zariadenia. Supermarket disponuje 300 m2 predajnej plochy, bude otvorený sedem dní v týždni s 

bohatou ponukou až 3 000 tovarových položiek a s ponukou viac ako 70 % slovenských výrobkov. O 

spokojnosť zákazníkov sa postará 9-členný kolektív zamestnancov pod vedením pani Lisickej.  

„Nový supermarket v Semerove sa radí k najmodernejším, ktoré existujú v maloobchode,“ povedal 

Štefan Mácsadi. Dnešný supermarket prináša zákazníkom širšiu ponuku akciových tovarov a pozitívnou 

novinkou je každodenné dopekanie čerstvého pečiva, krájač na chlieb, pokladnice s váhovými skenermi 

či automat na zálohovanie PET fliaš a plechoviek i bankomat na výber hotovosti. Najnovšia prevádzka 

COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., je vybavená tepelným čerpadlom, solárnymi kolektormi, ďalej 

najmodernejším obchodným zariadením, novým LED osvetlením a najkvalitnejšími mraziarenskými 

a chladiarenskými boxmi, ktoré spĺňajú najvyššie ekologické štandardy aj vo vzťahu k životnému 

prostrediu. COOP Jednota Nové Zámky podporuje predovšetkým spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi, 

ktorí prispeli aj k výstavbe a vybaveniu nového supermarketu. 

 



 

 

 

 


