Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 22. 11. 2012
Miesto konania: reštaurácia Lobster – Pirátska loď
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pre parkovanie v meste Senec
3. Predaj permanentiek
4. 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.
2. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pre parkovanie v meste Senec
Ing. Podolský informoval prítomných o spoplatnení parkovísk v Senci. Od 1. 1. 2013
budú spoplatnené ďalšie parkoviská: Mierové námestie /pred MsÚ/, Námestie 1. mája /pred
MsKS a za Tureckým domom/.
Platenie parkovného:
- parkovací lístok z parkovacieho automatu
- SMS systém, kde 25 % z tržby pripadne operátorovi
- parkovacie karty /pre fyzické a právnické osoby s miestom bydliska alebo podnikania na
uvedených adresách/
Ing. Matúšová navrhla do prevádzkového poriadku zapracovať zľavu 50 % pre ZŤP.
Ďalej sa opýtala, či pre MsÚ zostanú vyhradené parkovacie miesta.
Ing. Podolský jej potvrdil, že miesta pre MsÚ zostanú naďalej vyhradené.
Ing. Kvál navrhol zaviesť pre návštevníkov MsÚ parkovacie karty, ktoré si budú môcť
návštevníci vyzdvihnúť na vrátnici u informátora po zapísaní do návštevnej knihy.
Uznesenie č. 12/2012

1. DR prerokovala dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pre
parkovanie v meste Senec
2. DR schvaľuje dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pre
parkovanie v meste Senec
3. DR súhlasí so vzatím do prenájmu parkoviska za Tureckým
domom za účelom rozšírenia platených parkovacích plôch
4. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Predaj permanentiek
Ing. Podolský predniesol návrh, ktorý mu bol predložený, na predaj seneckých
permanentiek. Permanentky by sa predávali len na jednom mieste v TIK-u na základe
zoznamu občanov. Zamestnankyne TIK-u by každú permanentku vypísali a zaliali do
plastového obalu.
Ing. Kvál nesúhlasil s návrhom. Je pre občanov dobré, že sa predávajú aj priamo na
Slnečných jazerách. Zalievať permanentky nebudeme a občania si ich budú pri kúpe hneď na
mieste vypisovať. Zamestnanci na bránach pri vstupe na Slnečné jazerá budú kontrolovať, či
sú predložené permanentky vypísané. Nevypísaná permanentka je neplatná.
Ing. Kvál navrhol, aby pre zamestnancov, ktorých pracovné povinnosti sú aj v areáli
Slnečných jazier, poslancov MsZ a členov komisií bol vydávaný služobný preukaz pre vstup
na Slnečné jazerá.
Uznesenie č. 13/2012

1. DR prerokovala predaj seneckých permanentiek
2. DR odporúča MsZ schváliť, aby mesto Senec vydávalo
služobný preukaz pre svojich zamestnancov, ktorých pracovné
povinnosti sú aj v areáli Slnečných jazier, poslancov MsZ a
členov komisií
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v dobe č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Rôzne
Ing. Podolský sa spýtal, či parkovacie karty si budú môcť zakúpiť aj priľahlé
prevádzky na Lichnerovej ulici. Ing. Kvál: pokiaľ bude voľné miesto, môžu si zakúpiť
parkovacie karty aj tieto prevádzky.
Ing. Podolský informoval prítomných, že pán Imrich Horváth chce na Slnečných
jazerách sever pred svojím bufetom upraviť pláž. Chce vybudovať schody /terén je strmý/ a
upraviť trávnik. Ing. Kvál: mesto súhlasí za podmienky, že pláž zostane verejná pre všetkých
návštevníkov.
Ing. Matúšová sa spýtala, či je už vyriešený problém s fakturáciou s vývozom smetí.
Ing. Podolský: ešte nie. Má mať rokovanie zo zástupcom firmy, ktorá tento vývoz fakturuje.
Ing. Matúšová chce byť prítomná na tomto rokovaní.
Ing. Matúšová navrhla udelenie odmeny Ing. Podolskému vo výške 1 platu.
Uznesenie č. 14/2012: 1. DR prerokovala odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo
výške jedného platu
2. DR schvaľujem odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
jedného platu
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej
rokovanie.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
Ing. Nataša Urbanová PhD.
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