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

Dátum konania: 27. 2. 2017

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2016
3. Prevádzkový poriadok o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch mesta Senec
4. Strategické smerovanie Slnečných jazier (so zapracovanými pripomienkami)
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. Za ďalšieho overovateľa zápisnice 
určila Ing. Natašu Urbanovú, PhD. 

2. Účtovná závierka za rok 2016
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. k 31. 12. 2016 dosiahla výnosy 717 730 €, 

náklady 758 405 €, čo predstavuje účtovnú stratu 40 675 €. 

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. sa zúčastňuje ako spoluorganizátor viacerých 
podujatí: Trojkráľové kúpanie, Senecká korčuľa, Súťaž vo varení gulášu, Akčný deň detí,
Veľkonočné trhy, Senecké leto, Veľký letný karneval, Majstrovstvá Slovenska v plážovom 
futbale a volejbale, Ľudové umelecké remeslá, Vínny festival, Jablkové hodovanie, Vianočné 
trhy.

Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2016 spolu s daňovým priznaním, 
súvahou, výkazom ziskov a strát a s poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa 20. 2. 2017.

V priebehu roka spoločnosť zrealizovala:
-   kúpu kotla a rekonštrukciu kotolne na severnej strane SJ (7 327 €)
-   plynofikáciu ďalších bungalovov (5 611 €)
-   osadenie kamerového systému nad amfiteátrom na SJ (1 306 €)
-   osadenie kamerového systému pri stanovej recepcii (1 412 €)
-   vybudovanie parkoviska pri kancelárii SCR na SJ (1 420 €)
-   vybudovanie parkoviska za mestskou chatou na južnej strane SJ (2 841 €)
-   kúpu parkomatu za MsKS (4 950 €)

            -   kúpu závesného lodného motora (6 302 €)

Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:
-   zvýšenie nákladov -  mzdy, odvody  (+ 22 982 €)
-  zníženie výnosov - výber vstupného (- 66 513 €)  

Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili:
-   zvýšenie výnosov - ubytovanie – bungalov (+ 34 538 €)



-   zvýšenie výnosov - výber parkovného v meste (+ 20 884 €)
-   zníženie nákladov - odpisy DHM a DNM       (- 1 379 €)
-   zníženie nákladov – vodná záchranná služba    (- 6 205 €)

Ing. Badinský navrhol zvýšenie cien denných vstupov do 16.00 hod. Ing. Podolský má
vypracovať návrh na zvýšenie cien vstupného a permanentiek a predložiť na zasadnutie DR.

Uznesenie č. 1/2017 1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2016

2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2016. Hospodársky 
výsledok stratu 40 675,07 € navrhuje preúčtovať nasledovne:
- 198,88 € zo zákonného rezervného fondu,
- 40 476,19 € 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. Prevádzkový poriadok o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch mesta Senec

Ing. Podolský: Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste Senec platný od 1. 1. 
2011 bolo treba zosúladiť s novým VZN mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec.

        Uznesenie č. 2/2017 1. DR prerokovala prevádzkový poriadok o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch mesta Senec

2. DR schvaľuje prevádzkový poriadok o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta 
Senec

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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:   0

4. Strategické smerovanie Slnečných jazier (so zapracovanými pripomienkami)
Ing. Podolský: do materiálu Strategické smerovanie Slnečných jazier sme zapracovali 

časový horizont potrebný na ich uskutočnenie.
Ing. Matúšová – navrhla zvážiť v bode 4 Strategického smerovania predĺženie časového 
horizontu na 2017 – 2019.
Ing. Podolský – vykoná úpravu v predloženom materiály.



      Uznesenie č. 3/2017: 1. Dozorná rada prerokovala materiál – Strategické smerovanie
SJ (so zapracovanými pripomienkami)

2. Dozorná rada berie na vedomie materiál – Strategické 
smerovanie SJ so zapracovanými pripomienkami

3. Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť 
materiál – Strategické smerovanie SJ so zapracovanými 
pripomienkami

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:   0

5. Rôzne
Ing. Józan navrhol umiestniť ďalšie retardéry na cestu okolo SJ a vykonať orez 

stromov okolo verejného osvetlenia. 
Ing. Podolský informoval, že na Seneckom lete budú používané vratné umývateľné 

poháre. Po komisii cestovného ruchu bude rokovať s majiteľmi bufetov.

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

Zapísala: Dana Škablová
PODPIS

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

PODPIS
Ing. Nataša Urbanová , PhD …......................................


