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

Dátum konania: 20. 10. 2010 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program zasadnutia: 

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. 

2. Vyhodnotenie LTS 2010 
Ing. Róbert Podolský informoval prítomných o priebehu letnej turistickej sezóny. V 
stanovom, karavanovom kempe a bungalovoch boli znížené ceny ubytovania. Do všetkých 
sociálnych zariadení boli namontované dávkovače mydla, podávače utierok a toaletného 
papiera , čo malo kladný ohlas u návštevníkov Slnečných jazier. Vyberanie parkovného mimo 
areálu bolo zrušené. Počet návštevníkov klesol, z dôvodu horších klimatických podmienok. 
Taktiež pobytové dní sa skracujú z 5 – 6 nocí na 2 -3 noci /predĺžené víkendy/. Na mieste 
hotela Amur, ktorý bol zbúraný pred sezónou, vybudoval p. Gábriš pieskové ihrisko na svoje 
náklady. Spoluprácu so štátnou a mestskou políciou označil Ing. Podolský za veľmi dobrú. 
Oproti plánu sa nepodarilo dať vodné bicykle do prenájmu, takže sme to riešili vo vlastnej 
réžii. Bola zaznamenaná len jedna väčšia krádež /auto v karavanom kempe/. SBS bola 
využívaná v kempoch /sever, juh/ počas noci. Prevádzková doba od 8.00 do 17.00 sa 
osvedčila. Do budúcnosti chceme zlepšiť označenie príjazdových ciest na Slnečné jazerá a 
určiť presné pravidla pre živú hudbu v bufetoch. Bungalovy sa využívajú celoročne /od 
zbúrania hotela AMUR/. 

Uznesenie č. 4/2010: 1. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS 2010 

2. DR schvaľuje Vyhodnotenie LST 2010 

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

Za:  3 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
3. Správa o stave pohľadávok k 13. 10. 2010 
Ing. Róbert Podolský informoval o pohľadávkach Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. k 13. 
10. 2010 v hodnote 6 207,31 €. Z uvedených pohľadávok sú už do dnešného dňa niektoré 
uhradené. Pri pohľadávkach po lehote splatnosti sú rozposielané upomienky. V prípade ich 
neuhradenia v náhradnej lehote, budú postúpené na vymáhanie zákonným spôsobom 
/exekúcia/. 

Uznesenie č. 5/2010: 1. DR prerokovala Správu o stave pohľadávok k 13. 10. 2010 

2. DR berie na vedomie Správu o stave pohľadávok k 13. 10. 2010 



 
4. Informácia o súdnych sporoch 
Ing. Róbert Podolský informoval o súdnych sporoch Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. /1 
– Okresný súd Pezinok, 1 – súdny exekútor, 1 – súd Pardubice/ 

Uznesenie č. 6/2010: 1. DR prerokovala Správu o súdnych sporoch 

2. DR berie na vedomie správu o súdnych sporoch 

5. Príprava podnikateľského plánu 
Ing. Róbert Podolský prezentoval plány na rok 2011. Výnosy z veľkej časti závisia od 
priaznivých poveternostných podmienok, ale chce dosiahnuť plusové čísla. Plánuje 
nasledovné investície: 
- výmena okien v bungalovoch, aby sa udržala požadovaná úroveň služieb a ubytovania, 
- zakúpenie jedného malého nákladného motorového vozidla, 
- spustenie prevádzky parkoviska v meste pri pošte. 
Letnú turistickú sezónu plánuje rozšíriť od 1. 6.  do  15. 9. 
Plánuje sa zúčastniť na výstavách cestovného ruchu v Brne, Ostrave a Olomouci v spolupráci 
s ostatnými hotelmi a reštauračnými zariadeniami. 

Uznesenie č. 7/2010: 1. DR prerokovala Obchodno-finančný plán na rok 2011 

2. DR schválila Obchodno-finančný plán na rok 2011 

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

Za:  3 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

6. Zvýšenie ZI 
Ing. Janette Matúšová navrhla zvýšiť základné imanie Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. o 
5 000,- €. Jedná sa o zvýšenie formou peňažného vkladu spoločníka vo výške zostatku 
finančných prostriedkov z prechodného obdobia do 1.4.2009. 

Uznesenie č. 8/2010: 1. DR prerokovala návrh na zvýšenie základného imania o 5 000,- € 

2. DR schvaľuje návrh na zvýšenie základného imania o 5 000,- € 

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

Za:  3 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

7. Rôzne 
Ing. Matúšová sa spýtala na závery personálneho auditu. Ing. Podolský: sú rezervy, ktoré sa 
budú riešiť do konca roka 2010 /zrušenie pracovného miesta – samostatný referent 
personálnej a mzdovej agendy z dôvodu šetrenie mzdových prostriedkov/. O spôsobe riešenia 
podá Ing. Podolský informáciu najneskôr do 31.10.2010. 



Ing. Matúšová sa spýtala ako sa budú riešiť terasy vybudované pri chatách na Rybárskej ulici. 
Ing. Kvál ich navrhol odpredať po schválení MsZ. 

8. Záver 
Ing. Janette Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej 
rokovanie. 
Zapísala: Dana Škablová 

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

Ing. Nataša Urbanová ……………………………………….. 

 


