Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 14. 3. 2016
Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2015
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. Účtovná závierka za rok 2015
Ing. Podolský: Letná turistická sezóna bola jedna z najvydarenejších sezón za
posledné roky.
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. sa zúčastňuje ako spoluorganizátor viacerých
podujatí: Trojkráľové kúpanie, Senecká korčuľa, Súťaž vo varení gulášu, Veľkonočné
a Vianočné trhy, Senecké leto, Veľký letný karneval, Majstrovstvá Slovenska v plážovom
futbale, Ľudové umelecké remeslá, Vínny festival, Jablkové hodovanie.
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2015 spolu s daňovým priznaním,
súvahou, výkazom ziskov a strát a s poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa 17. 2. 2016.
Hospodárenie spoločnosti skončilo s účtovným ziskom 3 977,64 €.
V priebehu roka spoločnosť zrealizovala:
- osadenie širokospektrálnych kamier na vstupných bránach
- rekonštrukciu vonkajších spŕch
- výmenu okien v spoločenskej miestnosti
- kúpu elektrických rozvádzačov
- kúpu párty stanu
Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:
- spotrebované nákupy (+ 16 366 €)
- mzdy, odvody (+ 16 007)
- platby za strážnu, vodnú a zdravotnú službu (+ 17 294 €)
- členské príspevky (+ 10 050 €)
Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili:
- výber vstupného (+ 80 292 €)
- ubytovanie – bungalovy, kempy (+ 34 861 €)
- nájomné za prenájom priestorov (+ 5 374 €)
- vykonané práce s nákladným vozidlom (+ 4 262 €)
- odpisy DHM a DNM (- 12 830 €)

Ing. Matúšová sa opýtala na stav kamier na Slnečných jazerách. Ing. Podolský:
Kamery už máme na všetkých vstupných bránach. Plánujeme ešte jednu kameru, ktorá bude
zachytávať pláž na južnej strane.
Ing. Józan sa opýtal na kvalitu vody. Ing. Podolský: spolupracujeme s firmou FLOS
AQUAE z Brna. Budúci týždeň prídu odoberať vzorky vody a rastlín. Navrhnú riešenie pre
udržanie kvality vody.
Uznesenie č. 1/2016

1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2015
2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015 a schvaľuje
nasledovné rozdelenie zisku v celkovej výške 3 977,64 €:
- vytvoriť rezervné fond vo výške 5 % zo zisku, t. j. 198,88 €
- preúčtovať zostatok zisku vo výške 3 778,76 € na účet
neuhradenej straty minulých rokov.
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Rôzne
Ing. Matúšová navrhla udelenie odmeny za pracovné výsledky Ing. Podolskému vo
výške 1 mesačného platu.
I
Uznesenie č. 2/2016
1. DR prerokovala odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
100 % mesačného platu
2. DR schvaľuje odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
100 % mesačného platu
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Podolský informoval, že na základe žiadosti z MsZ zo dňa 29. 10. 2015 bude na
5. pláži tento rok umiestnený počas leta prenosný bufet pri detskom ihrisku. Na mieste
Drevenej dediny máme nový projekt Športovo-relaxačného komplexu s malým bufetovým
zariadením. Bude predložený do komisií a MsZ. Predložil prítomným aj víziu Slnečných
jazier. Ing. Badinský žiadal doplniť do vízie mapu, do ktorej treba zakresliť jednotlivé body
vízie.
Ing. Urbanová žiadala, aby bol vyzvaný majiteľ reklamných pútačov na odstránenie
starých reklám v stanovom kempe na severe Slnečných jazier.
Ing. Józan žiadal, aby sa v celom areáli udržiavalo ostrihanie stromov okolo verejného
osvetlenia.

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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