Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 04. 12. 2018
Miesto konania: reštaurácia LOBSTER
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2019
3. Daň z ubytovania, návrh na vrátenie
4. Návrh riešenia celoročného ubytovania zahraničných návštevníkov na 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. Za ďalšieho overovateľa zápisnice
určila Ing. Natašu Urbanovú, PhD.
2. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2019
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. plánuje prispieť v roku 2019 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. 11/2018

1. DR prerokovala členský príspevok do OOCR Región Senec na
rok 2019
2. DR schvaľuje členský príspevok do OOCR Región Senec na
rok 2019 vo výške 15 000,- €
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Daň z ubytovania, návrh na vrátenie
Ing. Podolský: tržby spoločnosti medziročne narástli cca o 220 tis. € (nárast cien
vstupného a permanentiek, výber parkovného v meste). Je pravdepodobné, že objem tržieb
dosiahol maximálnu úroveň. Za toto obdobie priebežne narastali aj náklady spoločnosti.
Problémom je hlavne nárast mzdových nákladov za posledný rok (40 000 € - 45 000 €)
a očakávaný nárast v roku 2019 (min. mzda, príplatky za soboty a nedele, sviatky...), ktoré
ovplyvňujú do značnej miery náš hospodársky výsledok. Bez navýšenia cien pôjdeme do
straty.
Bez podpory mesta Senec a poskytnutia finančných prostriedkov nie je možné ďalej
realizovať:
1. Rekonštrukciu parkoviska na severnej strane Slnečných jazier
2. Rekonštrukciu bungalovov (oprava striech, kanalizácia, fasáda, vnútorné zariadenie...)

3. Rekonštrukciu sociálneho zariadenia BABA II. v stanovom kempingu sever
4. Výmenu parkomatov v meste Senec.
Navrhujeme tento rok vrátiť Správe cestovného ruchu Senec s. r. o. sumu vo výške cca
25 000 € (daň za ubytovanie) a v ďalších rokoch poskytnúť Správe cestovného ruchu Senec
s. r. o. celkovú daň z ubytovania, ktorá sa platí v areáli Slnečných jazier (cca 120 000 €).
Tieto finančné prostriedky nám napomôžu realizovať naše zámery v areáli Slnečných
jazier a udržať štandardnú úroveň nášho turistického zariadenia.
Ing. Janette Matúšová: V zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým
osobám, ktorých zriaďovateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia obce. Vzhľadom na uvedené odporúča neprijímať žiaden
návrh uznesenia a navrhuje spracovať podrobnú ekonomickú analýzu, na základe ktorej
s prihliadnutím na vyššie uvedené znenie zákona, by MsZ v Senci rozhodlo o poskytnutí
dotácie.
4. Návrh riešenia celoročného ubytovania zahraničných návštevníkov na SJ
Podolský: veľa ubytovacích zariadení na SJ ubytováva celoročne zahraničných
pracovníkov. Aj za týchto ľudí musia odvádzať mestu daň za ubytovanie.
Ing. Matúšová: niektoré zariadenia neodvádzajú daň za ubytovanie, majú urobené
nájomné zmluvy, ktoré sú nahlásené na daňový úrad.
5. Rôzne
Ing. Matúšová navrhla udelenie odmeny za pracovné výsledky Ing. Podolskému
vo výške 100 % mesačného platu.
Uznesenie č. 12/2018

1. DR prerokovala odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
100 % mesačného platu
2. DR schvaľuje odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške
100 % mesačného platu
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Podolský poďakoval odchádzajúcemu primátorovi Ing. Kválovi za veľmi dobrú
spoluprácu.
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
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