
Dátum konania: 2. 2. 2011 

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. Rekonštrukcia bungalovov na južnej strane Slnečných jazier 

Na udržanie, resp. zvýšenie návštevnosti na Slnečných jazerách je nevyhnutné vykonať 
rekonštrukciu bungalovov na južnej strane Slnečných jazier, informoval prítomných Ing. 
Róbert Podolský. Rekonštrukciu plánujeme vykonať nasledovne: 

a/ výmena okien v počte 64 + 38 ks pri predpokladanej cene cca 29 000,- € 

b/ oprava a maľovanie drevenej fasády cca 6 000,- €. 

Tieto práce plánujeme vykonať v termíne marec – apríl 2011. Na výmenu okien sa pripraví 
výberové konanie. 

Odovzdávanie ponúk je do 22. 2. 2011. 

25. 2. 2011 zasadne komisia v zložení: Ing. Karol Kvál, Ing. Janette Matúšová,  Mgr. Viera 
Žilková, Karol Czére, Ing. Róbert Podolský, ktorá vyhodnotí ponuky. 

Uznesenie č. 1/2011   1. DR prerokovala rekonštrukciu bungalovov  

2. DR schvaľuje rekonštrukciu bungalovov 

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

Za:   3 

Proti:   0 

Zdržal sa :   0 

3. Nákup nákladného motorového vozidla 

Ing. Róbert Podolský: technický stav našich motorových vozidiel (cca 30 r. staré) je absolútne 
nevyhovujúci a ich ďalšia oprava je nerentabilná. Je nutné zakúpiť 1 ks nákladného 
motorového vozidla do 3,5 tony, ktoré bude vykonávať všetky práce týkajúce sa udržiavania 
čistoty a poriadku v areáli Slnečných jazier. 



Rozhodovali sme sa medzi 3 ponukami: 

a/ Iveco Daily 35 C 15 (cena 31 500,- €) 

b/ jazdené Iveco Daily (7 r., 40 000 km, cena 21 750,- €) 

c/ Fiat Ducato 2,3 MTJ (cena 21 055,- €) 

Uznesenie č. 2/2011   1. DR prerokovala nákup nákladného motorového vozidla 

2. DR schvaľuje nákup motorového vozidla Fiat Ducato 2,3 MTJ  

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

4. Predaj nehnuteľnosti na Slnečných jazerách juh – Sečenka (p. č. 2560, 2561) 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Slnečných jazerách – juh (par. č. 2560, 2561) je 
v nevyhovujúcom stave a nie je využiteľná pre SCR Senec. Oprava, resp. rekonštrukcia 
vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktorými SCR Senec nedisponuje. 

Navrhujeme vyhlásiť v spolupráci s MsÚ Senec dražbu na odpredaj menovanej nehnuteľnosti. 
Po schválení predaja Dozornou radou sa predaj nehnuteľnosti prejedná v stavebnej a finančnej 
komisii a následne v Mestskej rade a Mestskom zastupiteľstve. Správa cestovného ruchu 
nechá pripraviť znalecký posudok. 

Získané finančné prostriedky z odpredaja nehnuteľnosti plánuje využiť na opravu 
a rekonštrukciu vstupných brán do areálu Slnečných jazier a sociálnych zariadení. 

Uznesenie č. 3/2011    1. DR prerokovala predaj nehnuteľnosti na Slnečných jazerách (par. č. 
2560, 2561) 

2. DR schvaľuje predaj nehnuteľnosti na Slnečných jazerách (par. č. 2560, 2561) 

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

5. Predbežná správa o hospodárskom výsledku za rok 2010 

Ing. Róbert Podolský informoval prítomných o hospodárení za rok 2010. 

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. bude v strate, ktorú spôsobilo zbúranie hotela Amur 
(40 000,-  €), prvýkrát sme platili daň z nehnuteľnosti (9 540,- €), materiálové vybavenie 
sociálnych zariadení počas sezóny (toaletný papier, mydlo, papierové utierky) a nižšie výnosy 
pri vstupnom a stanovom kempe (pre nepriaznivé poveternostné podmienky). 

Uznesenie č. 4/2011    1. DR prerokovala predbežnú správu o hospodárskom výsledku za rok 
2010 

2. DR berie na vedomie predbežnú právu o hospodárskom výsledku za  

rok 2010  



6. Informácia o výstavách cestovného ruchu 

Ing. Róbert Podolský informoval prítomných o výstavách, na ktorých sa zúčastnila Správa 
cestovného ruchu Senec s.r.o. 13. 1. – 16. 1. 2011 to bola výstava Regiontour Brno, na ktorej 
sme sa zúčastnili s ďalšími vystavovateľmi (Hotel Delfín Senec, Lobster s.r.o., Holiday 
Village s.r.o., Aquatermal Senec s.r.o.). 20. 1. – 23. 1. 2011 výstava Slovakiatour Bratislava, 
na ktorej sme sa zúčastnili spolu s Mestom Senec a RZOP Podunajsko. 

Uznesenie č. 5/2011   1. DR prerokovala informácie o výstavách cestovného ruchu 

2. DR berie na vedomie informácie o výstavách cestovného ruchu 

7. Rôzne 

Ing. Róbert Podolský informoval, že už prebehli rokovania so záchrannou vodnou 
a zdravotnou službou. Záchranná zdravotná služba sa bude využívať len za priaznivého 
počasia, tak ako záchranná vodná služba. Strážna služba bude len v piatok, sobotu a nedeľu 
v noci v stanovom kempe (4 pracovníci) a karavanovom kempe (2 pracovníci). 

Ďalej chce začiatok letnej turistickej sezóny posunúť od 1. 6. Vyrobiť nové permanentky 
a označenia vstupov na Slnečné jazerá. 

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

 


