Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
Dátum konania: 2. 12. 2020
Miesto konania: zasadnutie uskutočnené online
Hlasovanie: ku každému bodu bude hlasovanie per rollam
Program:
1. Maľovanie sociálnych zariadení na SJ
2. Cyklostojany na SJ
3. Zníženie členského príspevku do OOCR Región Senec
4. Rôzne
1. Maľovanie sociálnych zariadení na SJ
Dňa 2. 11. 2020 bola zverejnená výzva na internetovej stránke Správy cestovného
ruchu Senec s. r. o. na predloženie cenovej ponuky: Maľovanie exteriéru a interiéru
sociálnych zariadení v areáli Slnečných jazerách v Senci.
Prihlásil sa jeden záujemca, ktorý splnil zadané kritériá: Tilico s. r. o. Senec, IČO:
47 664 517. Predložil rozpočet na 43 327,97 € bez DPH na všetky sociálne zariadenia. Tento
rok by sme chceli vymaľovať sociálne zariadenia na severe SJ v hodnote cca 26 000 € bez
DPH. Na jar 2021 by sme dokončili maľovanie sociálnych zariadení na juhu SJ v hodnote cca
17 000 €.
Pripomienky členov DR:
Ing. Janette Matúšová
Maľovanie sociálnych zariadení na SJ
O uvedenej aktivite sme sa rozprávali aj s p. primátorom, pričom som odporučila, a aj
odporúčam vedeniu spoločnosti vyhodnotiť cash-flow a z toho vyplývajúcu platobnú
schopnosť minimálne do obdobia začatia LTS 2021, resp. do obdobia "prvých príjmov". Pri
analýze je potrebné prihliadať pri vyčíslení základu dane na možnosť odpočtu straty,
predpoklad výpočtu daňovej povinnosti, preddavkov na daň, na potreby spoločnosti v oblasti
nákladov (mzdy, odvody, réžia - médiá,...), atď. Treba zvážiť, či náklad v takomto objeme
síce pozitívne ovplyvní výšku daňovej povinnosti, ale zároveň, či zostatok finančných
prostriedkov bude postačovať na chod spoločnosti cca do 6/2021. Následne až po takejto
dôkladnej analýze odporúčam pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, pričom
nespochybňujem, že investícia je potrebná.

2. Cyklostojany na SJ
V januári 2020 sme žiadali Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu na vybudovanie
cyklostojanov okolo Slnečných jazier. Dotácia bola zrušená z dôvodu COVID-19.
Nakoľko cyklostojany slúžia pre rozvoj cykloturistiky na Slnečnných jazerách, chceme ich
vybudovať vo vlastnej réžii. Prispeli by aj k zníženiu počtu áut na SJ. Investovali by sme do
nich 8 000,- € v tomto roku.
Pripomienky členov DR:
Ing. Janette Matúšová
Cyklostojany na SJ
Detto vyjadrenie k bodu 1.

3. Zníženie členského príspevku do OOCR Región Senec
Dňa 5. 11. 2020 schválila Dozorná rada navýšenie členského príspevku do OOCR
Región Senec na rok 2020 o sumu 20 000,- €.
Žiadame o jej zníženie na sumu 10 000,- €. Peniaze by sme chceli investovať do
vymaľovania sociálnych zariadení na SJ. Tento rok by to bolo cca 26 000,- €.
Pripomienky členov DR:
Ľudovít Szabo
Pozrel som si návrh uznesenia a žiaľ bohu musím nesúhlasiť.
Viem že asi treba znížiť základ dane, ale ta ponuka na maľovanie sociálnych zariadení sa my
zdá veľmi vysoká. Ak by tam bola výmena obkladov, dlažieb, sociálnych zariadení pripadne
nejakých stavebných prvkov tak áno. Ale maľovanie za takú veľkú sumu. Prečo sa toto nerobí
hneď po lete svojpomocne. Tak isto Mesto má maliarov ako zamestnancov na školskom úrade.
Viem že nie sú to akademickí maliari
ale WCka na slnečných jazerách určite zvládnu.
Samozrejme ak sú voľný. Maľovať fasádu v zime?! samozrejme do leta môže byt opadana
pripadne popísaná. Navrhujem nechať takéto investície na nového riaditeľa ( riaditeľku ),
neviem kto tam bude ale ak treba znížiť dane tak nech sa nakúpi materiál.
Uznesenie č. 11/2020 1. DR prerokovala zníženie členského príspevku do OOCR
Región Senec na rok 2020
2. DR schvaľuje zníženie členského príspevku do OOCR Región
Senec na rok 2020 o sumu 10 000,- €
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 2
Za: 0
Proti: 3 (Mgr. Greksa, PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová,
Szabo)
Zdržal sa: 2 (Ing. Matúšová, Duray)
Výsledok hlasovania:
4. DR neschvaľuje zníženie členského príspevku do OOCR
Región Senec na rok 2020 o sumu 10 000,- €
5. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie
uvedené v bode č. 4
4. Rôzne
Kompletná mailová komunikácia bude prílohou zápisnice.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
Mgr. Alena Greksa
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