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

Dátum konania: 7. 12. 20 ll 

Miesto konania: reštaurácia LOBSTER- Pirátska loď 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program 
l. Otvorenie 
2. Návrh na zvýšenie cien 
3. Návrh na zvýšenie počtu permanentiek pre súkromné chaty 
4. Informácia riaditeľa o prebiehajúcich prácach v areáli Slnečných jazier 
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. Návrh na zvýšenie cien 
Pri nezmenených cenách vstupného a permanentiek niekoľko rokov a vplyvom DPH 

na ceny a kvôli zvýšeným nákladom na mzdy, energie, pohonné hmoty, prevádzku sociálnych 
zariadení ad apríla do septembra, navrhol Ing. Róbert Podolský zvýšiť ceny od l. 6. 2011. 
Výber vstupného bude denne od 9.00 hod. do 18.00 hod. 
Jednotná cena denného vstupného 1,- € od 16.00 hod. do 18.00 hod. 

V bungalovoch prechodne znížili cenu z 50,- € na 40,- €. Nakoľko v bungalovoch 
vymenili okná za plastové, vymenili podlahové krytiny, paplóny, skrine a postele chce Správa 
cestovného ruchu Senec s.r.o. zvýšiť cenu za bungalov na 50,- €. 

Ing. Karol K vál navrhol predaj senecký permanentiek aj pre občanov obcí, ktoré majú 
spoločnú hranicu s mestom Senec Neľký Biel, Nová dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci, 
Kostolná pri Dunaji, Reca, Boldog, Blatné, Viničné/. 

Ing. Janette Matúšová pripomenula nutnosť urobiť zmenu v prevádzkovom poriadku 
z dôvodu zmeny prevádzkovej doby strediska. 

Uznesenie č. 1412011: l. DR prerokovala návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek 
a bungalovov. 

2. DR schvaľuje návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek 
a bungalovov. 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 



3. Návrh na zvýšenie počtu permanentiek pre súkromné chaty 
Na Slnečných jazerách sa nachádza 635 súkromných chát. V letnej turistickej sezóne 

l nehnuteľnosť spravidla obývajú okrem 2 dospelých ľudí a ich detí aj starí rodičia. Preto Ing. 
Róbert Podolský navrhol dodatočne prideliť 2 ks detských permanentných vstupeniek na l 
chatu. Táto zmena za zaznamená aj v prevádzkovom poriadku. 

Uznesenie č. 15/20 ll: l. DR prerokovala návrh na zvýšenie počtu permanentiek pre 
súkromné chaty- pridelenie 2 ks detských permanentných vstupeniek 

2. DR schvaľuje návrh na zvýšenie počtu permanentiek pre súkromné 
chaty -pridelenie 2 ks detských permanentných vstupeniek 

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

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

4. Informácia riaditeľa o prebiehajúcich prácach v areáli Slnečných jazier 
Na Slnečných jazerách sa dokončuje zber lístia. Ukončili sa práce v bungalovoch 

/výmena podlahových krytín, skríň, postelí/, a vymenili sa elektrické prípojky v karavanovom 
kempe. Na jar sa začne s úpravou 5. pláže. 

Ing. Matúšová sa opýtala, či sú zaplatené peniaze za predaj Sečenky. Ing. Podolský
peniaze nám prišli na účet v lehote stanovej v kúpnej zmluve. Ďalej upozornila na verejné 
osvetlenie. Na severnej strane pri basketbalovom ihrisku je večer tma. Ing. Kvál - verejné 
osvetlenie je v správe mesta Senec. Dajú sa tam 2 nové lampy. 

Uznesenie č. 16120 ll: l. DR prerokovala informácie o prebiehajúcich prácach v areáli 
Slnečných jazier 

S. Rôzne 

2. DR berie na vedomie informácie o prebiehajúcich prácach v areáli 
Slnečných jazier 

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

P. Voško upozornil na pozemok na juhu Slnečných jazier pri sklade ŽPSV, kde je 
neporiadok a suché konáre. Ing. K vál vysvetlil, že občania tam vozia suché konáre a mesto 
Senec ich priamo tam drví. Ing. Podolský oznámil, že tento pozemok upratala Správa 
cestovného ruchu Senec s.r.o na svoje náklady. 

Ing. Matúšová navrhla udelenie odmeny Ing. Podolskému vo výške l platu. 

Uznesenie č. 17/2011: l. DR prerokovala odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške 
jedného platu 



2. DR schvaľujem odmenu Ing. Róbertovi Podolskému vo výške 
jedného platu 

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie 
uvedené v 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 


