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

Dátum konania: 6. 3. 2017

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Vybudovanie športovo-relaxačného areálu (pozemok pod bývalým bufetom 

Drevená dedina)
3. Zvýšenie cien vstupného a 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, PhD. 

2. Vybudovanie športovo-relaxačného areálu (pozemok pod bývalým bufetom Drevená 
dedina)

Ing. Podolský: zámerom OZ CoreFit je vybudovanie športovo-relaxačného areálu, 
ktorého súčasťou bude posilňovňa, bufet na občerstvenie a detské ihrisko, ktoré bude slúžiť 
verejnosti bezodplatne. Detské ihrisko bude po jeho vybudovaní odovzdané do vlastníctva 
Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

Uznesenie č. 4/2017 1. DR prerokovala návrh na vybudovanie športovo-relaxačného 
areálu (pozemok pod bývalým bufetom Drevená dedina) 
občianskym združením CoreFit.

2. DR odporúča vybudovanie športovo-relaxačného areálu 
(pozemok pod bývalým bufetom Drevená dedina) občianskym 
združením CoreFit.

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

Za:   3 
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   2

3. Zvýšenie cien vstupného a permanentiek
Ing. Podolský: Ceny vstupného a permanentiek do areálu Slnečných jazier sa nemenili 

od roku 2012. Z dôvodu nárastu nákladov na energie, pohonné hmoty, mzdy, prevádzku 
sociálnych zariadení a údržbu celého areálu, navrhujeme zvýšiť ceny permanentiek a 
vstupného 



od 1. júna 2017 nasledovne:  

2012 2017
permanentky
Senčania dosp.  8,00 € 10,00 €
Senčania deti od 6-15 r., 
dôch., ZŤP

 4,00 €   5,00 €

Nesenčania 16,00 € 20,00 €
Celosezónna s automobilom 26,00 € 30,00 €
Podnikové chaty, hotely, 
zariadenia poskytujúce 
ubytovanie

26,00 € 26,00 €

Služ. s automobilom 16,00 € 20,00 €
Týždenná dosp.   8,00 € zrušiť
Týždenná deti od 6-15 r., 
dôch., ZŤP

  5,00 € zrušiť

Denné vstupné: dosp. z 2,00 € na 3,00 €
                            deti od 6 – 15 r., dôch., ZŤP z 1,50 € na 2,00 €
Jednotná cena denného vstupného od 16.00 hod. do 18.00 hod. zostáva 1 €
Výber vstupného denne od 8.00 hod. do 18.00 hod. (podľa počasia)

        Uznesenie č. 5/2017 1. DR prerokovala návrh na zvýšenie cien vstupného a 
permanentiek

2. DR schvaľuje schvaľuje návrh na zvýšenie cien vstupného a 
permanentiek

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

Za:   3
Proti:   0
Zdržal sa:   0
Neprítomní:   2

5. Rôzne
Ing. Podolský informoval prítomných o rekonštrukcii toaliet na južnej strane SJ. 

Rekonštrukcia bude ukončená do 1. 5. 2017. Bude urobená nová dlažba, dané nové toalety, 
pisoáre.

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


