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

Dátum konania: 16. 12. 2014

Miesto konania: reštaurácia LOBSTER 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2015
3. Priebeh jesenných prác a plánované práce na rok 2015
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.  Z dôvodu pracovnej  zaneprázdnenosti  sa ospravedlnil  Rezso 
Duray.

2. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2015
Ing. Podolský: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. plánuje prispieť v roku 2015 do 

OOCR  Región  Senec  sumou  15  000,-  €,  rovnako  ako  tento  rok.  Valné  zhromaždenie 
rozhoduje o použití týchto finančných prostriedkov. Financujú sa z toho výstavy cestovného 
ruchu, propagačný materiál, šmýkalky, informačné tabule, lavičky, kultúrne podujatia …

Uznesenie č. 8/2014 1. DR prerokovala členský príspevok do OOCR Región Senec  
na rok 2015

2. DR schvaľuje členský príspevok do OOCR Región Senec na  
rok 2015 vo výške 15 000,- €

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

Za:   4
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   1

3. Priebeh jesenných prác a plánované práce na rok 2015
Ing. Podolský: Dobudovávali sa toalety a sprchy na severe SJ (výmena toaliet, spŕch, 

obkladov, dlažieb). Po sezóne zostali len 2 prevádzkoví zamestnanci. Posledné 3 týždne sa 
prijali ďalší 4 pracovníci na odpratávanie opadaného lístia na pracovný pomer na dohodu. 
Budúci  rok  SCR  neplánuje  práce  väčšieho  rozsahu.  Pri  lavičkách  a  košoch  (mobiliár) 
plánujeme vysadiť stromy.



Ing.  Matúšová  sa  zaujímala  či  už  sú  podpísané  nejaké  zmluvy  na  reklamu  na 
plánovanom klzisku.  Ing.  Podolský informoval  prítomných,  že  zatiaľ  nám neprišli  žiadne 
zmluvy.

Uznesenie č. 9/2014  DR  prijala informáciu o priebehu jesenných prác a plánované 
práce na rok 2015

Za:   4
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   1

3. Rôzne
Ing. Matúšová sa zaujímala o priebeh súdneho sporu s p. Nádaským. Ing. Podolský 

informoval, že súdny spor stále trvá.
Pán Voško sa opýtal na výstavbu ubytovne na severe Slnečných jazier, ktorú stavebná 

komisia  zamietla.  Ing.  Podolský:  majiteľ  pozemku chce ubytovňu  postaviť  na  ubytovanie 
vlastných zamestnancov, ktorí  pracujú v jeho hoteli  na Slnečných jazerách. Ďalej chce na 
vodnej ploche postaviť nafukovacie detské ihrisko podobne ako je na južnej strane.

Ing.  Podolský:  Mestskému úradu predložíme  zoznam podnikových chát  a  hotelov, 
ktorí zakupujú permanentky na LTS, kvôli prevereniu lôžkových kapacít. 
Turistom ubytovaných  v  našich  zariadeniach  sme  tento  rok  ponúkali  možnosť  úrazového 
poistenia a poistenia proti krádeži. Budúcu LTS to budeme robiť rovnako. V roku 2016 by 
sme to chceli poistenie ponúkať ako benefit pre všetkých ubytovaných v našich zariadeniach.
Ďalej sa informovala, či SCR chce upraviť ceny permanentiek. Ing. Podolský: ceny nebudeme 
meniť.  S  výrobcom rokujeme  o  výrobe  permanentiek,  aby  boli  lepšie  zabezpečené  proti 
falšovaniu. Pri predaji ich budeme vypisovať (meno a adresu kupujúceho). 

Začiatkom  roku  ideme  na  výstavy  cestovného  ruchu  do  Brna,  Bratislavy,  Prahy, 
Viedne, Trenčína, Ostravy a možno aj do Košíc.

Ing.  Matúšová  navrhla  udelenie  odmeny  Ing.  Podolskému  vo  výške  1  mesačného 
platu. Na základe nepriaznivých ekonomických výsledkov sa členovia dozornej rady dohodli 
na vyplatení odmeny Ing. Podolskému vo výške 50 % z mesačného platu.

Uznesenie č. 10/2014 1.  DR  prerokovala  odmenu  Ing.  Róbertovi  Podolskému  vo  
výške 50 % z mesačného platu

2. DR schvaľuje odmenu Ing. Róbertovi Podolskému 
vo výške 50 % z mesačného platu

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

Za:   4
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   1



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

Zapísala: Dana Škablová

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

Ing. Nataša Urbanová …......................................


