Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s. r .o.
Dátum konania: 27. 2. 2020
Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zvýšenie cien na LTS 2020 a zrušenie permanentnej vstupenky
celosezónnej s autom
3. Návrh na zvýšenie sumy v zmluvách o poskytovaní služieb
4. Žiadosť starostu obce Hrubý Šúr
5. Rôzne
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila Ing. Janette Matúšová, predsedníčka DR Správy cestovného ruchu
Senec s. r. o., ktorá privítala členov DR a prizvaných hostí. Ing. Dušan Badinský predstavil
novú členku DR Mgr. Alenu Greksa. Za ďalšieho overovateľa zápisnice bola určená Mgr.
Alena Greksa.
2. Návrh na zvýšenie cien na LST 2020 a zrušenie permanentnej vstupenky celosezónnej
s autom
Mgr. Kostková: ceny vstupného do areálu Slnečných jazier sa menili v roku 2017.
Navrhuje zvýšiť:
Denné vstupné dospelá osoba do 16.00 hod.
Deti 6-15, dôchodcovia ZŤP do 16.00 hod.
Jednotné vstupné od 16.00 hod.

Ceny v roku 2019
3,00 €
2,00 €
1,00 €

Návrh cien 2020
4,00 €
2,00 €
1,00 €

Karavan
Autokaravan
Dospelá osoba v stanovom a karavanom kempe
Dieťa 6-15 v stanovom a karavanom kempe

5,00 €
--3,00 €
1,00 €

5,00 €
8,00 €
4,00 €
2,00 €

Elektrina – karavan
Elektrina – stan

5,00 €
3,00 €

5,00 €
5,00 €

Navrhuje zrušiť permanentnú vstupenku celosezónnu s autom, nakoľko chcem obmedziť
počet áut prichádzajúcich na Slnečné jazerá (v roku 2019 bolo predaných 258 ks
permanentiek s autom z celkového počtu 9 798 ks).
Ing. Badinský súhlasí so zvýšením vstupného pokiaľ sa za to ponúknu nové služby.
Mgr. Kostková: SCR požiadala o dotáciu na cyklostojany, fotopointy, Plánujeme
s navýšeného vstupného vybudovať nové vodné detské ihriská na severe a juhu. Do LTS
musíme urobiť revíziu elektrických zariadení v stanovom a karavanovom kempe.

Szabo: navrhol zefektívniť karavanový aj stanový kemp.
Mgr. Kostková: Slnečné jazerá sa budú prezentovať a propagovať cez internet.
Stanový aj karavanový kemp sa rozdelí na zóny (zóna pre mladých, zóna pre rodiny
s deťmi ...).
Ing. Matúšová sa informovala čo prinesie zrušenie permanentky s autom.
Mgr. Kostková: očakávame od tohto rozhodnutia menej áut na Slnečných jazerách
a zefektívnenie výberu vstupného.
Duray sa informoval na turnikety.
Ing. Badinský: po sezóne sa vypíše výverové konanie na turnikety.
Mgr. Kostková informovala, že plánuje cez LTS zatvoriť bránu pri Drevenej dedine.
Ďalej informovala prítomných o developerovi zo zahraničia, ktorý by mal záujem vybudovať
v našom areáli stany, ktoré by využíval celoročne. Veľkosť stanu je 25 – 30 m2, majú vlastné
sociálne zariadenia. Pritiahol by k nám zahraničných rekreantov.
Uznesenie č. 1/2020

1. DR prerokovala návrh na zvýšenie cien podľa priloženého
návrhu a zrušenie permanentnej vstupenky celosezónnej s autom
2. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať predložený návrh
na zvýšenie cien a zrušenie permanentnej vstupenky
celosezónnej s autom

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Návrh na zvýšenie sumy v zmluvách o poskytovaní služieb
Mgr. Kostková: žiada o zvýšenie sumy za poskytnuté služby:
- Zmluva o poskytovaní služieb (vynášanie odpadových košov) zo dňa 28. 4. 2009. Ide
o vynášanie odpadových košov z ulíc mesta Senec zamestnancom aj autom SCR. Od
roku 2009 pribudlo 21 nových ulíc a minimálna mzda narástla o 11,5 %. Žiadame
o zvýšenie sumy za poskytnuté služby zo 14,00 €/1 hodina na 16,80 €/1 hodina.
- Zmluva o poskytovaní služieb (udržiavanie čistoty a zbierania odpadu) zo dňa
28. 4. 2009 zo 14,00 €/1 hodina na 16,80 €/1 hodina.
V ďalšej Zmluve o poskytovaní služieb (polievanie verejnej zelene) zo dňa 28. 4. 2009 je
suma 16,80 €/1 hodina. Žiada o zjednotenie ceny pri všetkých troch zmluvách.
Szabo: SCR by mohlo ponúknuť tieto služby aj okolitým obciam a firmám na
Diaľničnej ulici.
Ing. Matúšová navrhla stiahnuť materiál z rokovania, nakoľko Mesto Senec nemá
zvýšenú cenu zahrnutú v rozpočte.
Uznesenie č. 2/2020

1. DR navrhla stiahnuť návrh z rokovania
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Žiadosť starostu obce Hrubý Šúr
Ing. Adrián Takács starosta obce Hrubý Šúr požiadal listom dňa 8.1.2020 Mestský
úrad Senec, aby si obyvatelia obce Hrubý Šúr mohli kupovať senecké permanentky.
Uznesenie č. 3/2020

1. DR prerokovala zaradenie obce Hrubý Šúr medzi obce
s nárokom na kúpu seneckých permanentiek
2. DR odporúča Valnému zhromaždeniu zaradiť obec Hrubý Šúr
medzi obce s nárokom na kúpu seneckých permanentiek

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
Ing. Matúšová sa informovala o Zmluve o spolupráci s WAVE LINE s.r.o.
Mgr. Kostková: majiteľ spoločnosti je jej brat. Keďže prevádzkar SCR dal výpoveď
a odchádza ku dňu 29. 2. 2020 chcela tam človeka, ktorému dôveruje. Ide o zmluvu na paušál.
Z pohľadu nákladov sa šetrí pri danej spolupráci cca 4000,- eur. Ušetrená časť sa plánuje na
zvyšovanie platov kmeňových zamestnancov, u ktorých nedošlo k zvyšovaniu ani zákonom
stanovenou infláciou. Organizačná štruktúra spoločnosti je rozdelená na konateľa – ktorý
zabezpečuje a manažuje rozvoj SJ a tím s prerozdelenými úlohami, ekonomická časť,
prevádzka, marketing ( TIK), správa.
Ing. Badinský: po viacerých sedeniach s pani konateľkou sa rozhodol dať tomu šancu
túto LTS.
Szabó: ihrisko na severnej strane pri stanovom kempe je oplotené. Chýba tam bránka.
Ihrisko bude sprístupnené aj verejnosti. Treba tam urobiť prevádzkový poriadok.
Je málo smetných košov na jazerách. Súkromné chaty na južnej strane pri železničnej trati
majú pri ceste vysadené kríky, ktoré zasahujú do cesty. Treba ich vyzvať na nápravu.
Ing. Kostková: na boj s vodným vtáctvom sme objednali sokoliarov. Tí odháňajú
kačky a čajky z hladiny jazerá. Informovala, že spoločnosť z Dubaja technickou sondou
zabezpečí zmenu vody na skúšku. V rokovaní. Bude sa skúmať aj dno jazera, zadaná
požiadavka v spolupráci s mestom
PhDr. Gábrišová Košecová: treba urýchlene odstrániť staré oplechované sociálne
zariadenia pri súkromných chatách na južnej strane.
Mgr. Kostková: uvedený problém sa už rieši. Stoja na pozemku Železníc SR. Čaká sa
na ich vyjadrenie. Keď príde, tak sa odstránia. Reklamy na SJ plánuje riešiť cez reklamné
partnerstvo .
Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej
rokovanie.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová

…......................................

Mgr. Alena Greksa

…......................................

