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

Dátum konania: 13. 3. 2012 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Zmena prevádzkového poriadku Slnečné jazerá Senec 
3. Účtovná závierka za rok 2011 
4. Rekonštrukcia vstupnej brány na Slnečných jazerách 
5. 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. 

2. Zmena prevádzkového poriadku Slnečné jazerá Senec 
Ing. Róbert Podolský informoval o potrebných zmenách, ktoré treba zapracovať do 

prevádzkového poriadku. 
článok 4, bod 4: Majitelia súkromných chát majú nárok na voľný vstup na svoju 
nehnuteľnosť (6 permanentiek na l chatu), ktoré im vydá Správa cestovného ruchu 
Senec s.r.o. 
článok 4, bod 5: Ceny vstupného a permanentiek sú zverejnené na vývesných 
tabuliach (oznamy pre návštevníkov) na vstupných bránach do areálu a na 
www.slnecnejazera.eu 
článok 4, bod 6: Prevádzková doba strediska je od 8.00 hod. do 18.00 hod. v závislosti 
od poveternostných podmienok. Ostatné ubytovacie služby (stanový, karavanový 
kemping, bungalovy a apartmán) sú zabezpečené nepretržite. 
Článok ll, bod l i: V rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné jazerá v Senci je zakázané 
počas letnej turistickej sezóny v období od l. 6. do 15. 9. kalendárneho roka 
vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť, tento zákaz sa nevzťahuje na prípady 
havarijných opráv. 

Uznesenie č. 112012 l. DR prerokovala prevádzkový poriadok /nové znenie/ Správy 
cestovného ruchu Senec s.r.o., rekreačná lokalita Slnečné jazerá 

2. DR schvaľuje prevádzkový poriadok /nové znenie/ Správy 
cestovného ruchu Senec s.r.o., rekreačná lokalita Slnečnéjazerá 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 



3. Účtovná závierka za rok 2011 
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 20 ll a spolu s daňovým priznaním, 

súvahou, výkazom ziskov a strát a poznámkami odovzdaná na daňový úrad dňa 22. 2. 2012. 
Hospodárenie spoločnosti skončilo so ziskom 5 921,99 €. 
V priebehu roka spoločnosť zrealizovala: 

rekonštrukcia bungalovov (výmena opotrebovaných drevených obkladov, nové okná, 
linoleum, maľovanie interiéru a exteriéru, nové garníže, postele, stoly, stoličky, skrine, 
zamrežovanie vchodov) 
obnova náterov a maľovky v zariadeniach osobnej hygieny a obnova fasádnych 
náterov na sociálnych zariadeniach a prevádzkových budovách v areáli, maľovanie 
oplotenia 
oprava hojdačiek, stolov a lavíc pri bungalovoch (výmena opotrebovaných drevených 
častíc) 

zrekonštruovali sme pitné fontánky na severe a juhu (nová kamenná dlažba a obklady) 
výmena rámp na východnej bráne (Malinová), malé rampové zábrany na 5. pláži 
rekonštrukcia móla na južnej strane, detskej drevenej lode a vyhliadkovej veže na 
ostrove 
zakúpenie novej detskej šmýkalky na detské ihrisko na severnej strane 
výsadba stromov na severe aj juhu 
výmena elektr. prípoj. v karavanovom kempe, nové elektr. prípojky v stanovom 
kempe 
nový navigačný systém (orientačné tabule) 
web stránka (živá panoráma, virtuálna prehliadka ubytovacích zariadení a pláží) 
najužnej strane zábavný vodný park na vodnej ploche, aquazorbing na južnej aj 
severnej strane SJ 
kúpa malého nákladného motorového vozidla a 2 kosačiek 

Uznesenie č. 212012 l. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 20 ll 

2. DR -schvaľuje účtovnú závierku za rok 2011 
- schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku v celkovej výške 

5 921,99 €: 
- vytvoriť rezervný fond vo výške 5 %zo zisku, t.j. 
296,10€ 

- preúčtovať zostatok zisku vo výške 5 625,89 € na 
účet neuhradenej straty minulých rokov 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

4. Rekonštrukcia vstupnej brány na Slnečných jazerách 
Ing. Podolský predniesol návrh na rekonštrukciu vstupných brán na južnej strane 

Slnečných jazier. Treba zrekonštruovať vstupnú bránu pod stanicou a bránu pri 
karavanovej recepcii. 
P. V oško: na novú vstupnú bránu treba dať znak mesta a Správy cestovného ruchu Senec. 



Uznesenie č. 3/2012 

S. Rôzne 

l. DR prerokovala rekonštrukciu vstupných brán na južnej 
strane Slnečných jazier /pod stanicou, karavanová vstupná 
brána/ 

2. DR schvaľuje rekonštrukciu jednej zo vstupných brán na 
južnej strane Slnečných jazier 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Ing. Matúšová sa opýtala ako sa podpisujú podnájomné zmluvy na pozemky pod 
bufetmi. Ing. Podolský odpovedal, že zatiaľ nebol žiadny problém, chodia a podpisujú 
pripravené dodatky k zmluvám. 
P. V oško sa spýtal, či má mesto VZN na predaj pozemkov na jazerách. Ing. Matúšová mu 
vysvetlila, že VZN je len na prenájom pozemkov a predaj pozemkov vždy schvaľuje MsZ. 
P. Duray navrhol uverejniť článok v Senecku ako odpoveď na článok p. poslankyne 
Turanskej. Ing. Matúšová sa jej ako predsedníčka DR vyjadrí na najbližšom MsZ. 
Do Senčana treba pripraviť článok o jazerách a permanentkách. 
Ing. Podolský informoval prítomných o založení OOCR Región Senec, ktorá prispeje na 
organizáciu Seneckého leta, karnevalu, propagačný materiál... 
DR posúdila spoluprácu s audítorom Ing. Tiborom Heringesom za rok 20 ll. Na základe 
úspešnej a odborne na vysokej úrovni pozitívnej spolupráce, ho navrhla ako audítora aj pre 
účtovne obdobie roka 2012. 

Uznesenie č. 4/2012 l. DR prerokovala návrh audítora pre rok 2012. 

2. DR schvaľuje auditora pre rok 2012 
Ing. Tibor Heringes, Robotnícka 441719, 903 Ol Senec 
IČO: 42 172 705 
DIČ: l 049322483 
Licencia SKA U č. 882 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 



Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej 
rokovanie. 

Zapísala: Dana Škablová 

Overovatelia: Ing. Janette Matúšová 

Ing. Nataša Urbanová """"! 


