SPRÁVA CESTOVNÉHO RUCHU SENEC s.r.o.
Námestie 1. mája 53/ 4, 903 01 Senec
Majitelia chát, Slnečné jazerá, Senec
V Senci 4. marca 2020
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. poskytne majiteľom chát na Slnečných jazerách v Senci
bezplatne 6 ks permanentných vstupeniek. Môžete si ich prevziať od 4. mája 2020 v Turistickom
informačnom centre v budove Tureckého domu, Nám. 1. mája č. 4 v Senci (tel. č. 02/4592 8224, 0903 646 599)
v dňoch:
- pondelok až piatok:
8.00 hod.-11.00 hod. / 12.00 hod.-16.00 hod.
- od 1. júna pondelok až piatok:
7.00 hod.-18.00 hod. / v sobotu od 9.00 hod.-13.00 hod.
Pri preberaní permanentných vstupeniek je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti (nový vlastník aj listom
vlastníctva) a zaplatiť poplatok za mólo na aktuálny rok.
V prípade záujmu o väčší počet permanentných vstupeniek je možné si ich zakúpiť priamo
v Turistickom informačnom centre a od 1. júla 2020 aj na recepciách Slnečných jazier – sever a juh:
10,- € / osoba (perm. pre Senčanov)
30,- € / osoba s motorovým vozidlom.
Zároveň Vás žiadame o zaplatenie poplatku za mólo za rok 2020 v Turistickom informačnom centre
najneskôr do 30. júna 2020 (4,15€/m²/rok).
Ďalej by sme Vás chceli upozorniť na bezplatnú možnosť využitia zberného dvora v Senci, nakoľko
veľa majiteľov chát zapĺňa kontajnery odpadom, ktorý tam vôbec nepatrí (vznikajú tým veľké problémy
s odvozom). Zberný dvor odoberá čistú trávu, konáre, nábytok, koberce, plasty, autobatérie. Nachádza sa
v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva (cesta na Récu).
Otváracie hodiny:
- pondelok až piatok: 01.11.-31.03. - od 8,00 do 16,00 hod.
01.04.-30.06. - od 8,00 do 18,00 hod.
01.07.-31.08. - od 8,00 do 20,00 hod.
01.09.-30.10. - od 8,00 do 18,00 hod.
- sobota: celoročne
od 8,00 do 14,00 hod.
- obedňajšia prestávka :
od 12,00 do 12,30hod.
Pri vstupe sa treba preukázať platným občianskym preukazom a dokladom o zaplatení za komunálny odpad
v Senci.
V rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné jazerá v Senci je zakázané počas letnej turistickej sezóny v
období od 1.júna do 14.júna počas sobôt a nedieľ a od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka
vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť, tento zákaz sa nevzťahuje na prípady havarijných opráv
(oznamovacia povinnosť na Stavebnom úrade mesta Senec).
Dôležité upozornenie: Cez brány na južnej strane Slnečných jazier pri železničnej stanici a pri tenisových
kurtoch bude umožnený prejazd denne od 3.00 do 8.00 hod. v termíne od 1. júla do 1. septembra 2020 a v
prípade priaznivého počasia počas víkendov už v júni.
Informácie ohľadom Slnečných jazier a iné (výstavba móla, predaj permanentiek, podujatia v meste
a na jazerách) nájdete na webovej stránke: www.slnecnejazera.eu, www.senec.sk a na tel. číslach: 02/4592
8224, 02/4592 3324, 0903 646 599.
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