Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 25. 3. 2014
Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec
Prítomní:

viď prezenčná

Program:
l.
2.
3.
4.

Účtovná závierka za rok 2013

5.
6.
7.
8.

listina

Otvorenie
Výber audítora pre rok 2014
Zámer - vybudovanie športovo-oddychového komplexu (pozemok pod bývalým
bufetom Drevená dedina)
Návrh na 6 ks rovnakých permanentiek pre súkromné chaty
Umožnenie prejazdu cez brány na južnej strane Slnečných jazier pri železničnej
stanici a pri tenisových kurtoch denne od 5.00 do 8.00 hod. (počas LTS)
Zriadenie parkoviska a systému dopravy na severnej strane SJ
Rôzne

l. 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. Z dôvodu dovolenky sa ospravedlnil p. Ladislav Nádaský.
2. Účtovná závierka za rok 2013
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2013 spolu s daňovým priznaním,
súvahou, výkazom ziskov a strát a poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa ll. 3. 20 14.
Hospodárenie spoločnosti skončilo s účtovnou stratou ll 798,44 €.
V priebehu roka spoločnosť zrealizovala:
- rekonštrukciu vstupnej brány a miestnosti pre nočných strážnikov pri železničnej
stanici na juhu Slnečných jazier
- spevnenie a úpravu brehu na severnej pláži (betonáž), na južnej (štrk)
- dokončenie navážania štrku na východnú pláž
- rekonštrukciu sociálnych zariadení- sever, juh (toal. misy, pisoáre, umývadlá,
vodovodné potrubie, obkladačky, dlažba, sadrokartón)
- pieskové volejbalové ihrisko- sever
- minigolfové ihrisko -juh
- výrub a orez stromov
- výsadbu stromov a okrasných kríkov
- v bungalovoch (kúpa ventilátorov a varných kanvíc, dokončenie výmeny postelí a
chladničiek)

Ing. Matúšová žiadala doplniť do materiálu sumu vynaložených finančných prostriedkov na
jednotlivé tu menované investície a údržbu.
P. Duray sa opýtal, či spoločnosť je v súdnom spore. P. Podolský potvrdil, že stále trvá súdny
spor s p. Ladislavom Nádaským a Jurajom Nádaským.

Uznesenie

č.

112014

l. DR prerokovala

účtovnú

závierku za rok 2013

2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013. Hospodársky
výsledok stratu ll 798,44 € navrhuje preúčtovať nasledovne:
296, l O € zo zákonného rezervného fondu,
-ll 502,34 € na účet neuhradenej straty minulých rokov.
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2

Za: 4
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: l

3. Výber audítora pre rok 2014
DR posúdila spoluprácu s audítorom Ing. Tiborom Heringesom za rok 2013. Na
základe úspešnej a odborne na vysokej úrovni pozitívnej spolupráce ho p. Podolský navrhol
ako audítora aj pre účtovné obdobie 2014.

Uznesenie

č.

212014

l. DR prerokovala návrh audítora pre rok 2014

2. DR schvaľuje audítora pre rok 2014
Ing. Tibor Heringes, Robotnícka 4417/9, 903 Ol Senec
IČO: 42 172 705
DIČ: l 049322483
Licencia SKA U č. 882
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2

Za: 4
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: l

4. Zámer - vybudovanie športovo-oddychového komplexu (pozemok pod bývalým
bufetom Drevená dedina)
Ing. Podolský navrhol, aby bol zverejnený zámer na vybudovanie športovooddychového komplexu na pozemku pod bývalým bufetom Drevená dedina a okolí.

Uznesenie

č.

312014

l. DR prerokovala návrh na vypísanie ponukového konania na
predkladanie zámerov na vybudovanie športovo-oddychového
komplexu na ploche zameranej geodetom. Ponuky predkladať
do 30. 6. 2014.

2. DR schvaľuje vypísanie ponukového konania na predkladanie
zámerov na vybudovanie športovo-oddychového komplexu na
ploche zameranej geodetom. Ponuky predkladať do 30. 6. 2014.
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2

Za: 4
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: l

5. Návrh na 6 ks rovnakých permanentiek pre súkromné chaty
V snahe umožniť bezproblémový prístup majiteľom chát do areálu Slnečných jazier
navrhujeme pridelenie 6 ks rovnakých permanentiek (osoba+ auto).
Pridelenie 2 ks detských permanentiek sa nám neosvedčilo. Veľa chatárov má deti nad
15 rokov a má problém pri vstupe.
Navrhujeme prideliť 6 ks permanentiek na l chatu v hodnote 8,- €/1 ks. Potom sa
celková hodnota pridelených permanentiek na chatu nezmení.
V roku 2013
4 ks permanentiek x 10,- € = 40,- €
l chata:
2 ks permanentiek x 4,- € = 8,- €
48,- €
Spolu:
Návrh od roku 2014
6 ks permanentiek x 8,- € = 48,- €
l chata:

Uznesenie

č.

412014

l. DR prerokovala návrh na pridelenie 6 ks rovnakých
permanentiek pre súkromné chaty
2. DR schvaľuje pridelenie 6 ks permanentiek pre súkromné
chaty v hodnote 8,- €/ks.
Celková hodnota permanentiek na l chatu je 48,- € s DPH.
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 4
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: l

6. Umožnenie prejazdu cez brány na južnej strane Slnečných jazier pri železničnej
stanici a pri tenisových kurtoch denne od 5.00 do 8.00 hod. (počas LTS)
Ing. Podolský informoval DR, že počas LTS nočný vrátnik otvorí brány pri
železničnej stanici a pri ihrisku v čase od 5.00 do 8.00 hod., aby umožnil prejazd chatárom.
Ing. Kvál navrhol umožniť prejazd autom cez južnú stranu SJ len cez bránu pri
železničnej stanici. Pri karavanovej recepcii treba dať značku - slepá ulica.

7. Zriadenie parkoviska a systému dopravy na severnej strane SJ
Ing. Podolský informoval o zámere Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. o vytvorení
parkoviska z časti stanoveného kempu na severnej strane SJ pri stanovej recepcii. Denní
návštevníci tam budú musieť odstaviť auto. Návštevníci stanového kempu dostanú ubytovací
poukaz, na základe ktorého budú môcť vojsť autom do stanového kempu. Návštevníci v
ubytovacích zariadeniach môžu ísť autom k svojim ubytovacím zariadeniam. Na stanovej
recepcii bude zamestnanec SCR 24 hod. a bude kontrolovať autá.

Uznesenie

č.

512014

DR prijala informáciu o nasledujúcich bodoch:
l. Umožnenie prejazdu cez brány na južnej strane Slnečných
jazier pri železničnej stanici a pri tenisových kurtoch denne
od 5. OO do 8. OO hod. (počas LTS)
2. Zriadenie parkoviska a systému dopravy na severnej
strane SJ

Za: 4
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: l
8. Rôzne
Ing. Matúšová sa opýtala na označenie km na ceste okolo SJ. Ing. Podolský: Je to v
stave riešenia. Finančne by to malo byt' do 500,- €.
Ing. Podolský informoval, že pri prenájme predajných stánkov na Senecké leto a
Senecký karneval uprednostňuje stálych predajcov.
P. Duray sa opýtal, čo plánuje SCR na pozemku pod bývalou Drevenou dedinou počas
tejto LTS. Ing. Podolský: plánujeme tam postaviť kolotoče pre najmenšie deti.
Ing. Podolský ďalej informoval, že pri objednávaní ubytovania v bungalovoch, ak niekto
dopredu nezaplatí za ubytovanie, nebudeme mu ho rezervovať. Rok 2014 je volebný. SCR sa
rozhodla, že spoplatní prenájom pozemku na predvolebnú kampaň politickým stranám sumou
50,- €. Informoval, že prišla ponuka na vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v celom areáli SJ.
Rozpočet je na 19 220,- € bez DPH. Je to výborná vec, ale finančne by zaťažila náklady SCR
a momentálne máme dôležitejšie veci, do ktorých musíme investovať.
Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a
rokovanie.

Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
Ing. Nataša Urbanová, PhD

ukončila jej

