Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 19. 2. 2018
Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2017
3. Vybudovanie plotu na severnej strane SJ
4. Nájomná zmluva – LED obrazovka
5. Rekonštrukcia parkoviska SJ sever - návrh
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. Za ďalšieho overovateľa zápisnice
určila Ing. Dušana Badinského.
2. Účtovná závierka za rok 2017
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. k 31. 12. 2017 dosiahla výnosy 809 111 €,
náklady 800 861 €, čo predstavuje účtovný zisk 8 250 €.
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2017 spolu s daňovým priznaním,
súvahou, výkazom ziskov a strát a s poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa 9. 2. 2018.
Správa cestovného ruchu 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,
Ľudové umelecké remeslá, Vínny festival, Jablkové hodovanie, Vianočné trhy.

V priebehu roka 2017 sme zrealizovali:
- vybudovanie parkoviska na severnej strane pri basketbalovom ihrisku (1 350 €)
- osadenie kamerových systémov na severnej strane pri hlavnej recepcii, pri hoteli
Koliba, pri basketbalovom ihrisku (4 958 €)
- elektrické rozvádzače na južnej strane (4 857 €)
- kúpa LED obrazovky v celkovej hodnote 22 017 € (z toho dotácia 19 180 €)
- rekonštrukcia plynovej kotolne v karavanovom kempingu (9 753 €)
- rekonštrukcia plynovej kotolne na južnej strane (2 505 €)
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na južnej strane – Sečenka (38 245 €)

Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:
-

zvýšenie nákladov - všeobecné služby
zvýšenie nákladov – revízie
zvýšenie nákladov – členský príspevok
zvýšenie nákladov – plyn

(+ 17 048 €)
(+ 9 072 €)
(+ 5 000 €)
(+ 3 595 €)

Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili:
-

zvýšenie výnosov – výber vstupného
zvýšenie výnosov - ubytovanie – bungalov
zvýšenie výnosov – predaj permanentiek
zvýšenie výnosov – stanový kemp
zníženie nákladov – spotreba materiálu
zníženie nákladov – opravy a údržba
zníženie nákladov – právne služby
zníženie nákladov – strážna služba
zníženie nákladov – záchranná zdrav. služba

Uznesenie č. 1/2018

(+ 47 865 €)
(+ 18 144 €)
(+ 9 241 €)
(+ 1 808 €)
(- 9 124 €)
(- 3 047 €)
(- 2 383 €)
(- 1 856 €)
(- 1 080 €)

1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2017
2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2017.
Schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku v celkovej výške
8 250,15 €:
- vytvoriť rezervný fond vo výške 5 % zo zisku, t. j. 412,51 €
- preúčtovať 1 000,- € na účet záväzkov zo sociálneho fondu
- preúčtovať zostatok zisku vo výške 6 837,64 € na účet
neuhradenej straty minulých rokov
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

3. Vybudovanie plotu na severnej strane SJ
Ing. Podolský: Plot na severnej strane v stanovom kempe je zdevastovaný. Z hľadiska
bezpečnosti je nutné ho vymeniť (viď nákres).
Uznesenie č. 2/2018

1. DR prerokovala vybudovanie plotu na severnej strane SJ na
C-KN par. č. 2030/1 v celkovej hodnote cca 3 300 €
2. DR schvaľuje vybudovanie plotu na severnej strane SJ na
C-KN par. č. 2030/1 v celkovej hodnote cca 3 300 €

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

4. Nájomná zmluva – LED obrazovka
Ing. Podolský: Koncom roka 2017 sme zakúpili LED obrazovku v celkovej hodnote
22 017 €. Od KOCR turizmus regiónu Bratislava sme dostali dotáciu na kúpu tejto obrazovky
19 180 €. Obrazovka je umiestnená na budove Mestského kultúrneho domu. Plánujeme ju
prenajať. Na základe cenových ponúk sme vybrali víťaznú firmu TV Senec s.r.o.
Ing. Matúšová upozornila, že na základe VZN mesta Senec3/2009 nájom musí schváliť
mestské zastupiteľstvo, nakoľko nadobúdacia hodnota je vyššia ako 8 300 €.
Uznesenie č. 3/2018

1. DR prerokovala prenájom LED obrazovky pre: TV Senec
s. r. o., IČO: 50484443 za cenu 6 000 € s DPH za rok
2. DR schvaľuje schvaľuje prenájom LED obrazovky pre: TV
Senec s. r. o., IČO: 50484443 za cenu 6 000 € s DPH za rok
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

5. Rekonštrukcia parkoviska SJ sever - návrh
Ing. Podolský: na parkovisku musíme riešiť výrub cca 8 stromov, na ich miesto
nasadíme cca 30 stromov. Boli predložené dve možnosti riešenia povrchu parkoviska.
1. celý povrch z dlažby
2. kombinácia dlažby a asfaltu.
Členovia DR sa rozhodli pre variant č. 2.
Uznesenie č. 4/2018 1. DR prerokovala rekonštrukciu parkoviska na severe SJ
pri hlavnej recepcii podľa predloženej vizualizácie
2. DR schvaľuje rekonštrukciu parkoviska na severe SJ
pri hlavnej recepcii podľa predloženej vizualizácie

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

6. Rôzne
Ing. Matúšová sa opýtala ako dopadli výstavy cestovného ruchu. Ing. Podolský: zatiaľ
sme sa zúčastnili výstav v Brne, Bratislave a Prahe. S priebehom výstav sme spokojní. O náš
stánok je vždy záujem. Ešte nás čakajú výstavy v Ostrave, Českých Budejoviciach, Plzni a
Budapešti.
Ing. Józan požiadal o orezanie 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
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