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

Dátum konania: 23. 3. 2015

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2014
3. Nákup Párty stanu do 8 300,- € s DPH
4. Informácia o výbere audítora pre roky 2015-2017
5. Priebeh prác na Slnečných jazerách
6. Rôzne

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

Senec s.r.o., ktorá privítala členov DR a prizvaných hostí. Vyzvala prítomných členov DR na 
vyjadrenie sa, či nechcú zmeniť predsedu DR. Prítomní členovia odporučili na schválenie VZ 
Ing. Janette Matúšovú naďalej ako predsedníčku DR. Za ďalšieho overovateľa zápisnice 
určila Ing. Natašu Urbanovú, PhD. 

2. Účtovná závierka za rok 2014
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2014 spolu s daňovým priznaním, 

súvahou, výkazom ziskov a strát a poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa 11. 3. 2015. 
Hospodárenie spoločnosti skončilo s účtovnou stratou 89 142,43 €. 

V priebehu roka spoločnosť zrealizovala:
-   oplotenie záchytného parkoviska a vyasfaltovanie vjazdu a výjazdu z parkoviska na 
    severnej strane vedľa stanovej recepcie
-   oplotenie karavanového kempingu na južnej strane
-   osadenie informačno-navigačného systému, značenie (kilometrovník) s mapou 
     jazier pre peších a cyklistov
-   montáž web kamery na monitorovanie hlavnej pláže na juhu
-   rekonštrukciu sociálnych zariadení na severe aj na juhu, maľovanie bungalovov
-   osadenie nových dopravných značiek v areáli
-   informačné tabule s vodným profilom Slnečných jazier
-   vybudovanie vysokovýkonnej sprchy a pokládku dlažby na východnej pláži a vedľa 
    bungalovov na juhu
-   rozmiestnenie lavičiek a smetných košov na východnej pláži a na južnej strane 
-   vytvorenie ekologického odkalovacieho jazierka pri prvom jazere
-   výsadbu stromov, okrasných kríkov a kvetín
-   kúpu plášťa motorového člna
-   kúpu vodnej tlakovej čističky

Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:
-   výber vstupného (cca - 89 000 €)
-   ubytovanie – bungalovy, kempy (cca - 27 000 €)
-   odpisy DHM a DMN (cca + 6 000 €)
-   likvidácia majetku (cca + 11 000 €)



Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili:
-   nájomné, práce (cca + 13 000 €)
-   spotrebované nákupy (cca - 16 000 €)
-   všeobecné služby (cca - 10 000 €)
-   platby za strážnu, vodnú a zdravotnú službu (cca - 13 000 €)

Uznesenie č. 1/2015 1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2014

2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2014. Hospodársky 
výsledok stratu 89 142,43 € navrhuje preúčtovať 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. Nákup Párty stanu do 8 300,- € s DPH
Ide o stan o veľkosti asi 10 x 15 m. Ďalej sa bude využívať v réžii SCR, mesta 

a mestských organizácií a prenajímať na kultúrno-spoločenské akcie. Bude sa ponúkať 
kompletná služba (dovoz, rozloženie, zloženie, odvoz).
Ing. Józan pripomenul, že ho treba poistiť.

Uznesenie č. 2/2015 1. DR  prerokovala nákup party stanu

2. DR schvaľuje nákup párty stanu do výšky 8 300,- s DPH

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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:  0

4. Informácia o výbere audítora pre roky 2015-2017
DR posúdila spoluprácu s audítorom Ing. Tiborom Heringesom za roky 2011 až 2014. 

Na základe posúdenia cenových ponúk ho navrhol Ing. Podolský ako audítora aj pre účtovné 
obdobie 2015 – 2017.

5. Priebeh prác na Slnečných jazerách
Ing. Podolský informoval, že sa viac prenajíma spoločenská miestnosť na južnej strane 

Slnečných jazier. V mesiacoch december 2014 až marec 2015 prenajíma mesto Senec 
bungalovy pre bezdomovcov. Sezónni robotníci nastúpili na Slnečné jazerá 23. 3. 2015. 
Amfiteáter začal prevádzku od 18. 3. 2015, pričom práce v areáli amfiteátra zabezpečuje 
dodávateľským spôsobom SCR.

Ing. Józan pochválil prácu zamestnancov za posledné roky. Opýtal sa, či sa neplánuje 
s novým asfaltom okolo jazier a novými ihriskami. 



Ing. Podolský: cesty spravuje mesto Senec. Ihriská (futbalové, volejbalové, tenisové) 
sú využívané len na 30-40 %. Veľký záujem je o outdoorové stroje, ktoré v budúcnosti 
plánujeme rozšíriť.

Ing. Badinský zhodnotil, že celé jazerá sú využívané ako športovisko na behanie, 
bicyklovanie, korčuľovanie. 

P. Duray sa zaujímal čo sa plánuje postaviť na miesto Drevenej dediny.
Ing. Podolský: zatiaľ sa zvažuje viacej možností. 

Uznesenie č. 3/2015 DR prijala informáciu o nasledujúcich bodoch:
1. Výber audítora pre roky 2015-2017
Ing. Tibor Heringes, Robotnícka 4417/9, 903 01  Senec
IČO: 42 172 705
DIČ: 1049322483
Licencia SKAU č. 882

2. Priebeh prác na Slnečných jazerách

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:   0

6. Rôzne
Ing. Matúšová sa opýtala sa súdny spor s p. Nádaským. Ing. Podolský: na jeseň bol 

súdom stanovený súdny znalec na posúdenie výšky nájomného. Výsledok nám zatiaľ nie je 
známy. Zastupuje nás advokátska kancelária. 

Ing. Matúšová sa zaujímala ako bude zabezpečený počas LTS vstup do MŠ na 
Slnečných jazerách. Ing. Podolský: MŠ bude 4 týždne počas prázdnin zatvorená. Riaditeľka 
MŠ nám poskytne zoznam detí. Rodičia sa nahlásia na vstupnej bráne, za zálohu dostanú 
kartičku, ktorú pri odchode vrátia. Ing. Matúšová požiadala, aby bola táto informácia 
v dostatočnom časovom predstihu zabezpečená v MŠ.

Ing. Podolský: zámer SCR je aby mestská polícia mala počas LTS stanovisko na 
Slnečných jazerách. Ing. Kvál: nie je možné, aby tam boli 24 hodín. Budú tam na chodiť na 
pravidelné kontroly.

Ing. Józan sa opýtal na cieľ SCR v dlhodobom horizonte. Ing. Podolský: SCR spravuje 
stanový a karavanový kemp. Mestské pozemky má v nájme. Toto spravujeme za účelom 
rekreácie. Budeme sa snažiť o zachovanie tohto charakteru so stále zvyšujúcim sa komfortom 
služieb.

Ing. Podolský informoval prítomných o projekte rodinný pas, do ktorého sa plánujú 
zapojiť. Sú to zľavy pre rodiny na ubytovaní vo výške 10 %. Vydáva ho Bratislavský 
samosprávny kraj.

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


