
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

Dátum konania: 29. 5. 2017

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Zlepšenie kvality vody na Slnečných jazerách
3. Rôzne

1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila Ing. Janette Matúšová, predsedníčka DR Správy cestovného ruchu 

Senec s.r.o., ktorá privítala členov DR a prizvaných hostí. Za ďalšieho overovateľa zápisnice 
určila Ing. Natašu Urbanovú, PhD. 

2. Zlepšenie kvality vody na Slnečných jazerách
Ing.  Kvál  predstavil  českú  firmu  BAKTOMA  spol.  s  r.  o.,  ktorá   je  výrobcom

špeciálnych bakteriálnych zmesí pomocou ktorej čistia vodné plochy. 
Vďaka baktériám sa dosiahne:

- zníženie organického bahna na dne jazera,
- výrazné zníženie zakalenia vody,
- zníženie obsahu fosforu a dusičnanov vo vode,
- zvyšuje obsah kyslíku v jazere,
- dochádza k biologickej rovnováhe.

Ing.  Podolský:  prípravok  je  bezpečný  pre  všetky  živočíchov  aj  ľudí.  Skúšobne  to
chceme urobiť na prvom jazere už počas LTS. S firmou podpíšeme zmluvu, kde dohodneme
platby po častiach za prevedenú prácu. Tento rok by to bola 1. fáza. Budúci rok 2. fáza, čo by
znamenalo 50 % nákladov z tohto roku.

Ing. Matúšová žiadala doložiť certifikát z hygieny o nezávadnosti bakteriálnej zmesi. 

Uznesenie č. 7/2017 1. DR prerokovala materiál o čistení jazera

2. DR schvaľuje cca 16 000,- € bez DPH na vyčistenie 1. jazera 
na Slnečných jazerách

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie 
uvedené v bode č. 2

Za:   4
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   1 (p. Józan)

3. Rôzne
        Ing. Matúšová sa opýtala na ponuky turniketov. Ing. Podolský: ponuku dalo 5 firiem 



v hodnote 160 000 – 200 000 €. Jedna ponuka bola aj s možnosťou lízingu.

Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej 
rokovanie. 

Zapísala: Dana Škablová
PODPIS

Overovatelia: Ing. Janette Matúšová …......................................
PODPIS

Ing. Nataša Urbanová , PhD …......................................


