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

Dátum konania: 11. 12. 2017

Miesto konania: reštaurácia LOBSTER

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 
1. Otvorenie
2. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2018
3. Návrh riešenia parkoviska – Slnečné jazerá - sever
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. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2018
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. plánuje prispieť v roku 2018 do OOCR Región

Senec  sumou  15  000,-  €.  Valné  zhromaždenie  rozhoduje  o  použití  týchto  finančných
prostriedkov.  Financujú sa z nich výstavy cestovného ruchu, propagačné materiály,  hracie
prvky, informačné tabule, lavičky, koše, kultúrne podujatia …

Uznesenie č. 12/2017 1. DR prerokovala členský príspevok do OOCR Región Senec 
na rok 2018

2. DR schvaľuje členský príspevok do OOCR Región Senec na
rok 2018 vo výške 15 000,- €

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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:   0

3. Návrh riešenia parkoviska – Slnečné jazerá - sever
Ing. Podolský: do začiatku LTS 2018 má SCR záujem zrekonštruovať parkovisko na

severe SJ pri hlavnej recepcii.  Išlo by o položenie dlažby a zatrávňovacích panelov, resp.
použitý  materiál  sa  zvolí  aj  na  základe  konzultácie  s útvarom  výstavby  na  MsÚ  ako  aj
s dodávateľom diela. Osadilo by sa aj nové verejné osvetlenie priamo na parkovisku. Cena
rekonštrukcie  bude  cca  70  –  90  tis.  €.  Existujúce  rampy  zostanú  v  pôvodnom  stave.
Parkovisko má mimo LTS v prenájme Hotel Senec.

Ing. Józan navrhol urobiť na parkovisku zóny pre stromy, ktoré by zároveň vytvorili
tieň  pre  autá  a  parkovisko  pre  bicykle.  Navrhuje  dať  do  NZ  s  Hotelom  Senec  nové
podmienky.



P. Duray navrhol ešte jeden výjazd z parkoviska.
Ing. Badinský navrhol po ukončení rekonštrukcie prehodnotiť cenu za prenájom od

Hotela Senec. 

        
Uznesenie č. 13/2017 1. DR prerokovala rekonštrukciu parkoviska na severe SJ

2. DR oporúča zrekonštruovať parkovisko na severe SJ pri 
hlasnej recepcii

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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:  0

4. Rôzne
DR posúdila spoluprácu s audítorom Ing. Tiborom Heringesom za predošlé roky.  

Na základe odporučenia Ing. Podolského, súhlasí s ním ako audítorom aj pre účtovné obdobie
2018 – 2020.

Uznesenie č. 14/2017 1. DR prerokovala výber audítora pre roky 2018 - 2020

2. DR schvaľuje audítora pre roky 2018 – 2020
RETI Consult s.r.o.
Robotnícka 4417/9, 903 01 Senec
IČO: 36 284 378
DIČ: 2022 149 822
Licencia UDVA č. 403

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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:  0

Ing. Matúšová navrhla udelenie odmeny za pracovné výsledky Ing. Podolskému. 
Ing. Karol Kvál mu navrhol odmenu vo výške 150 % mesačného platu.

Uznesenie č. 15/2017 1. DR prerokovala odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
150 % mesačného platu

2. DR schvaľuje odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške 
150 % mesačného platu



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

Za:   5
Proti:   0
Zdržal sa:  0

P.  Duray  navrhol  zmenu  rokovacieho  poriadku  dozornej  rady  Správy  cestovného
ruchu Senec s. r. o., čl. 9, bod 3 – výšku odmeny členov dozornej rady zvýšiť na 300,- € od
1.1.2018.

Uznesenie č. 16/2017 1. DR prerokovala zmenu rokovacieho poriadku

2. DR schvaľuje od 1. 1. 2018 zmenu rokovacieho poriadku 
dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s. r. o., článok 9, 
bod 3
„Za výkon svojej funkcie prislúcha členovi dozornej rady 
odmena vo výške 300,- €. Odmena člena dozornej rady je 
splatná vždy do 1 mesiaca po schválení hospodárskeho 
výsledku valným zhromaždením.“

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

Za:   4
Proti:   1 (Ing. Józan)
Zdržal sa:  0

Ing.  Podolský  informoval  prítomných  o  výsledkoch  čistenia  prvého  jazera  (8  ha)
firmou BAKTOMA špeciálnou bakteriálnou zmesou, ktorou sa odstránilo cca 5000 m3 bahna.
Celý proces bude ukončený na jar  2018.  Výsledky sú zverejnené na internetovej  stránke
SCR. Druha etapa začne koncom januára a bude ukončená do polovice mája 2018.

Ing. Matúšová: SCR dostala na čistenie dotáciu vo výške 16 000,- € od MsÚ Senec.
Dotáciu riadne a včas zúčtovala podľa podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

Ing. Józan: žiada zabezpečiť orezanie stromov pod verejným osvetlením a vybudovať
odvodňovacie žľaby.

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


