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

 

Dátum konania: 28.4.2020 

 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Účtovná závierka za rok 2019 

3. Plán na rok 2020 

4. Záchranná vodná služba 

5. Upratovacie a čistiace služby  

6. Rôzne 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie otvorila Ing. Janette Matúšová, predsedníčka DR Správy cestovného ruchu 

Senec s. r. o., ktorá privítala členov DR a prizvaných hostí. Zo zasadnutia sa ospravedlnila 

PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová. Za ďalšieho overovateľa zápisnice bola určená Mgr. 

Alena Greksa. Ing. Matúšová navrhla najprv prerokovať body 4 a 5. 

 

 

2. Záchranná vodná služba  

 Mgr. Kostková: na výzvu SCR o výkon vodnej záchrannej služby boli dodané 2 

cenové ponuky. Víťaznou je ponuka od: Karol Bednárik – Karey, Senec, IČO: 17497779 

v hodnote 31 000 €. Je to paušálna cena za celé obdobie LTS 1.6. – 15.9.2020. 

Ing. Matúšová: do zmluvy treba zapracovať ustanovenie, že uvedená cena bude vyplatená len 

v prípade, že bude LTS (v prípade ak bude LTS skrátená, zmluva bude obsahovať 

ustanovenie o alikvotnom krátení paušálnej ceny v závislosti od skutočného obdobia trvania 

LTS). 

 

3. Upratovacie a čistiace služby 

 Mgr. Kostková: SCR chce túto LTS robiť upratovacie a čistiace služby dodávateľsky. 

Ide o zabezpečenie čistoty a hygieny v ubytovacích zariadeniach, kancelárii, recepciách, 

sociálnych zariadeniach. Do súťaže sa prihlásili 4 záujemci. Víťazná ponuka: Renáta 

Gewisslerová REGE, Senec, IČO: 22698094. Cena: 10 833 €/1 mesiac (dodávateľ nie je 

platcom DPH).  

 

4. Účtovná závierka za rok 2019 

Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. k 31. 12. 2019 dosiahla výnosy 757 796 €,  

náklady 817 045 €, čo predstavuje účtovnú stratu – 59 249 €.  

 

V priebehu roka 2019 sa zrealizovalo:  

-   vybudovanie oplotenia na severnej strane SJ v celkovej hodnote 15 841,28 €     

     (dotácia z MsÚ 15 496 €)   

 -   vybudovanie oplotenia na južnej strane SJ pri sklade ŽPSV (2 061,31 €) 

 -   závlahy – ihrisko na severnej strane SJ v hodnote 10 254,52 € (dotácia z MsÚ 

      10 030 €) 

 -   dopravné značenie na severnej strane SJ v celkovej hodnote 9 686,07 €  (dotácia 



      z MsÚ 9 474 €) 

 -   nákup parkomatu STRADA na parkovisko pred MsÚ (6 200 €) 

 -   nákup kosačky (2 456,59 €) 

 

 

Drobný hmotný majetok (postele, skrine, paplóny, vankúše, pokladne, kosačky,  

chladničky ....)  (8 622 €) 

 

Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:   

 -  zvýšenie nákladov – propagácia          ( +  3 169 €) 

 -  zníženie výnosov  –  kemp sever            ( -   9 734 €) 

 -  zníženie výnosov  -   bungalovy                ( -   8 955 €) 

 -  zníženie výnosov  -   výber vstupného         ( - 32 105 €) 

 

Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili: 

-   zvýšenie výnosov – karavanový kemping         ( +  5 475 €) 

 -   zvýšenie výnosov – výber parkovného (v meste)        ( +  2 819 €) 

 -   zvýšenie výnosov – vykonané práce v Parku oddychu( + 3 045 €) 

-   zníženie nákladov – nákup materiálu              ( - 11 154 €) 

-   zníženie nákladov - spotreba elektriny            ( -   5 319 €) 

-   zníženie nákladov – opravy a údržba             ( -   2 251 €) 

-   zníženie nákladov - odpisy DHM a DNM          ( -   3 946 €) 

-   členské príspevky            ( - 19 871 €) 

 

 Ing. Matúšová: audítor spoločnosti v časti audítorskej správy pomenovanej 

„Významná neistota týkajúca s nepretržitosti pokračovania v činnosti“ posledné roky 

poukazuje na neistotu týkajúcej sa nepretržitosti pokračovania v činnosti. Spoločnosť 

vykázala stratu vo výške 59,2 tis. Eur. V nadväznosti na straty minulých rokov vo výške 

288,8 tis. Eur to naznačuje existenciu neistoty. MsZ na svojom rokovaní pri prerokovaní 

účtovnej závierky za rok 2019 by mala prijať uznesenie / stanovisko vyjadrujúce povinnosť 

v priebehu roka 2020 prehodnotiť podmienky, za ktorých by SCR bola schopná zabezpečiť 

nepretržitosť pokračovania činnosti. Problém bol zo strany predsedníčky DR SCR Senec, 

s.r.o., už viackrát spomenutý na rokovaní MsZ. 

 

  

Uznesenie č. 4/2020 1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2019 

 

 2. DR schvaľuje účtovnú závierku na rok 2019. Hospodársky 

výsledok stratu 59 248,57 € navrhuje preúčtovať na účet 

neuhradenej straty minulých rokov. 

 

 3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie 

uvedené v bode č. 2. 

 

 

 Za:   4 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:   0 

 Neprítomný:   1 

 



5. Plán na rok 2020 

 Mgr Kostková predstavila 2 varianty pre LTS 2020 (COVID 19). 

1. Variant – neotvorenie prevádzky, kúpanie zakázané (nariadenie vlády) 

2. Variant – otvorenie prevádzky cca 15. 6.  

Navrhuje spustenie spoplatnenia parkovísk v areáli SJ, cca 500 parkovacích miest, uzavretie 

vstupnej brány (Drutechna) počas vyberania vstupného do areálu.  

 

Uznesenie č. 5/2020 1. DR prerokovala plán Správy cestovného ruchu Senec s .r. o. 

na rok 2020 

 

2. DR schvaľuje variant č. 2 Plánu Správy cestovného ruchu 

Senec s. r. o. na rok 2020 

 

 Za:   4 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:   0 

 Neprítomný:   1 

 

 

6. Rôzne 

 Mgr. Kostková predstavila zámer investora vybudovať na severnej pláži pri hoteli 

Relax kontajnerovú reštauráciu s terasami a plážou. Investor tam vybuduje toalety, sprchy, 

detské ihrisko.  

Ing. Badinský - lepšie by bolo umiestniť túto reštauráciu na 5. pláž.  

Ing. Matúšová - treba sa spojiť s p.Tušerom  z MsÚ kvôli územnému plánu SJ. 

P. Szabo sa zaujímal čo je s investorom z Dánska na vybudovanie nových ubytovacích 

zariadení. Mgr. Kostková – za tejto situácie sa to zatiaľ pozastavilo. Ďalej sa zaujímal, či 

v stanovom kempe budú sektory. Mgr. Kostková – budú sektory zvlášť pre rodiny a zvlášť 

pre mladých ľudí. 

P. Duray – budú jazerá čistené aj tento rok? Mgr. Kostková – áno, budú sa čistiť pri YACHT 

klube v máji. 

Mgr. Kostková – BVS ide urobiť kompletný monitoring potrubia kanalizácie na Slnečných 

jazerách. 

  

 

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

rokovanie.  

 

Zapísala: Dana Škablová 

 

Overovatelia:  Ing. Janette Matúšová   …...................................... 

 

   

Mgr. Alena Greksa     …...................................... 


