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

 

 

Dátum konania: 25. 4. 2018 

 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Záchranná zdravotná služba - zmluva 

3. Záchranná vodná služba - zmluva 

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. Dušana Badinského. 

 

 

2. Záchranná zdravotná služba - zmluva 

 Ing. Podolský: Záchrannú zdravotnú službu budeme tento rok zabezpečovať s novou 

firmou. Kvalita služieb zostane na rovnakej úrovni ako minulé roky. Navrhol uzavrieť zmluvu 

na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac (pripomienka – zmena oproti predloženému 

návrhu). 

 Ing. Matúšová: pred podpisom zmluvy treba overiť u právnika, či uvedená firma má 

oprávnenie na vykonávanie uvedenej činnosti. Stanovisko právnika bude neoddeliteľnou 

súčasťou spisového materiálu predmetnej zmluvy. 

 

  

Uznesenie č. 5/2018 1. DR prerokovala Zmluvu o zabezpečení odbornej prvej pomoci 

pre: Karol BEDNÁRIK – KAREY, IČO: 17497779  

 za cenu 16 €/hod. 

 

 2. DR berie na vedomie Zmluvu o zabezpečení odbornej prvej 

pomoci pre: Karol BEDNÁRIK – KAREY, IČO: 17497779 za 

cenu 16 €/hod. s pripomienkami 

 

 

3. Záchranná vodná služba - zmluva 

 Ing. Podolský: Záchrannú vodnú služba nám doteraz poskytovala firma Piccard Senec, 

ktorá cenovým návrhom, najmä z titulu legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákonníka 

práce, na rok 2018 predložila zámer navýšiť ceny. Preto sme sa rozhodli pre nového 

dodávateľa – Karol Bednárik KAREY, ktorý si nebude nárokovať preplatenie žiadnych 

dodatočných nákladov na výkon tejto činnosti (všetky náklady sú započítané do uvedenej 

hodinovej sadzby). SCR má záujem znížiť počet plavčíkov počas LTS. 

  



 

Uznesenie č. 6/2018 1. DR prerokovala Zmluvu o vykonaní vodnej záchrannej služby 

    pre: Karol BEDNÁRIK – KAREY, IČO: 17497779 za cenu  

    6 €/hod. - vedúci VZS, potápač a 5,50 €/hod. - plavčík  

 

    2. DR schvaľuje Zmluvu o vykonaní vodnej záchrannej služby 

    pre: Karol BEDNÁRIK – KAREY, IČO: 17497779 za cenu  

    6 €/hod. - vedúci VZS, potápač a 5,50 €/hod. - plavčík  

    

    3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie  

    uvedené v bode č. 2 

 

    Za:   4 

    Proti:   0 

    Zdržal sa:  0 

    Neprítomní:   1 

 

 

4. Rôzne 

 Ing. Podolský: nakoľko tento víkend bolo teplé počasie, na jazerách boli otvorené 

všetky toalety. Pláže a kempy kosíme, postavili sme nový plot pri stanovej recepcii, dorába sa 

rekonštrukcia toaliet v stanovom kempe. Rekonštrukcia parkoviska pri hoteli Senec sa už 

nestihne urobiť do letnej sezóny, kvôli výrubu stromom. Začali by sme s ňou až v septembri. 

  

 

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

rokovanie.  

 

Zapísala: Dana Škablová 

 

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

 


