Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 30. 9. 2019
Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2019
3. Obchodno-finančný plán na rok 2020
4. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane SJ
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. Zo zasadnutia sa ospravedlnila Ing.
Nataša Urbanová. Za ďalšieho overovateľa zápisnice určila p. Ľudovíta Szaba.
2. Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2019
Ing. Podolský: Tohtoročná letná turistická sezóna sa začala na Slnečných jazerách
výberom vstupného 8. júna. Čo sa týka počasia, v júli aj v auguste bolo priaznivé, ale z
víkendov vyšiel iba prvý a tretí júlový, v auguste druhý a posledný, čo sa odrazilo na poklese
návštevnosti počas víkendov. Kvalita hygienického štandardu, vybavenie areálu, čistota
verejných priestranstiev a pláží boli hodnotené návštevníkmi veľmi pozitívne. Najviac
návštevníkov sme mali tak ako po minulé roky už tradične z Českej republiky.
RÚVZ Bratislava vykonával každé 2 týždne odbery vzoriek vody, výsledky počas celej letnej
sezóny vyhoveli požiadavkám vyhlášky MZ SR 308/212 Z. z.
Ing. Matúšová sa opýtala na prevádzku parkomatov v meste Senec. Podotkla, že
investícia - obstaranie parkomatu nebola v obchodno-finančnom pláne na r. 2019. Ing.
Podolský – pred MsÚ sme vymenili parkomat, nakoľko sa pokazil a oprava nebola rentabilná
a o jeho obstaraní rozhodol riaditeľ spoločnosti.
Ing. Matúšová požiadala o spracovanie informácie týkajúcej sa porovnania nákladov
a výnosov z podujatí, na ktorých sa organizačne podieľa SCR Senec, s.r.o. (podujatia
vymenované v predloženom materiály).
Ing. Matúšová sa informovala, či bolo naplnené uznesenie MsZ č. 87/2019 (prenájom
parkoviska v areáli na Železničnej ul., a to v časti „Žiadateľ zabezpečí všetky činnosti
súvisiace s prevádzkou dočasného parkoviska (vyznačenie parkoviska, personál, poriadok...)“.
Ing. Podolský – parkovisko nebolo vyznačené.
Ing. Badinský – sa zaujímal o výšku tržieb z uvedeného parkoviska na Železničnej ul..
Ing. Podolský – tržby boli vo výške 166,- € bez DPH a zvýšil sa počet parkujúcich
návštevníkov s permanentkou na automobil.
Ing. Badinský – treba pouvažovať na spoplatnení toaliet na jazerách mimo LTS.
Opýtal sa na výsledky vody z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ing. Podolský –
rozbor vody sa robí každé dva týždne. Výsledky sú zverejnené na našej internetovej stránke.
Spýtal sa na riešenie pripojenia stanov na severe SJ k elektrine. Ing. Podolský – každý
podpisuje prehlásenie, že sa pripájajú na vlastnú zodpovednosť.

PhDr. Gábrišová Košecová upozornila na zlý stav hojdačiek na južnej strane pri
pieskovom ihrisku. Spýtala sa na polievanie pláží počas leta. Ing. Podolský – pláže sa
polievajú každý druhý deň.
Uznesenie č. 5/2019

1. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2019
2. DR berie na vedomie Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2019
3. DR odporúča odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť
Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2019
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

3. Obchodno-finančný plán na rok 2020
Výnosy v roku 2020 plánujeme vo výške 852 500 €, ktoré budú podmienené hlavne
priaznivým počasím a celoročným výberom parkovného v areáli Slnečných jazier a osadením
turniketov.
Celkové náklady v roku 2020 plánujeme vo výške cca 847 482 €.
Ing. Matúšová sa opýtala, či SCR neplánuje investície v roku 2020. Ing. Podolský – na
rok 2020 nie sú plánované žiadne investície a teda nie sú ani vyčlenené finančné prostriedky.
Uznesenie č. 6/2019

1. DR prerokovala Obchodno-finančný plán na rok 2020
2. DR schvaľuje Obchodno-finančný plán na rok 2020
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1

4. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane SJ
Južná strana Slnečných jazier:
1. Spoplatnenie parkoviska v areáli SJ za karavanovou recepciou. C-KN par. č. 2566/1,
celková výmera 4297 m2, na č. LV 2800. Vlastník je mesto Senec. Správa cestovného
ruchu Senec s.r.o. ho má v nájme Nájomnou zmluvou č. 14/2009/ost. (umiestnenie
1 ks parkomatu STRADA – cca 160 parkovacích miest).
2. Spoplatnenie parkoviska pri železničnej stanici. C-KN par. č. 2599/2, celková výmera
2512 m2, na LV č. 194. Vlastník je Slovenská republika. Mesto Senec má uvedený
pozemok v nájme. V prípade odsúhlasenia bude potrebné získať súhlas od správcu
pozemku ŽSR (umiestnenie 2 ks parkomatov STRADA – cca 60 parkovacích miest).
Navrhované parkovné 1 € počas celého dňa parkovania.

Severná strana Slnečných jazier:
Spoplatnenie parkoviska pri hoteli Senec, C-KN par. č. 2033/1, celková výmera
6983 m2, na č. LV 2800. Vlastník je mesto Senec. Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
ho má v nájme Nájomnou zmluvou č. 14/2009/ost. Ide o prenájom parkovacieho systému
SKIDATA – cca 100 parkovacích miest.
Navrhované parkovné 1 €/hodina, 3 €/počas celého dňa.
PhDr. Gábrišová Košecová – nie je vhodné spoplatniť parkovisko pri vlakovej stanici.
Uznesenie č. 7/2019 1. DR prerokovala zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej
a severnej strane SJ
2. DR schvaľuje:
- spoplatnenie parkoviska v areáli SJ na južnej strane, C-KN
par. č. 2566/1, cena parkovného 1 € počas celého dňa
parkovania, umiestnenie 1 ks parkomatu STRADA,
- spoplatnenie parkoviska pri železničnej stanici na južnej
strane SJ, C-KN par. č. 2599/2, cena parkovného 1 € počas
celého dňa parkovania, umiestnenie 2 ks parkomatov STRADA,
- spoplatnenie parkoviska pri hoteli Senec na severnej strane SJ,
C-KN par. č. 2033/1, cena parkovného 1 €/hodina, 3 €/počas
celého dňa, prenájom parkovacieho systému SKIDATA.
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (PhDr. Gábrišová Košecová)
Neprítomní: 1
5. Rôzne
Ing. Podolský – od p. Tomáška (BAKTOMA spol. s r. o.) sme dostali priebežnú
správu o stave vody SJ po čistení vody bakteriálnou zmesou.
P. Szabo – je to ideálny spôsob čistenia jazera.
Ing. Badinský - je za pokračovanie čistenia vody touto metódou. Udrží to kvalitu
vody.
Ing. Podolský abdikoval na výkon funkcie riaditeľa a konateľa Správy cestovného
ruchu Senec s.r.o.
Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej
rokovanie.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
Ľudovít Szabo
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