Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s. r .o.
Dátum konania: 17. 5. 2021
Miesto konania: sobášna miestnosť MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2020
3. 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 Mgr. Alenu Greksa.
2. Účtovná závierka za rok 2020
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. k 31. 12. 2020 dosiahla výnosy 755 855 €,
náklady 690 350 €, čo predstavuje účtovný zisk pred zdanením 65 505 €.
Daň z príjmu je 13 985 €. Zisk po zdanení je 51 520 €.
Účtovná závierka bola vykonaná k termínu 31. 12. 2020. Dňa 3. 3. 2021 sme požiadali DÚ
o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu do 30. 6. 2021.
1 % zo zaplatenej dane z príjmov sme poukázali občianskemu združeniu VANY,
Senec, IČO: 42185262.
V priebehu roka 2020 sme zrealizovali:
-

vybudovanie oplotenia na parkovisku na severnej strane SJ (2 244,87 €)
elektrický rozvádzač – pevný – karavanový kemp (1 013,65 €)
nákup parkomatu STRADA na parkovisko JUH (6 200 €)
nákup parkomatu STRADA na parkovisko pri pošte (6 200 €)
maľovanie sociálnych zariadení – sever (21 171,64 €)
nákup stojanov na bicykle – 65 ks (5 070 €)
nákup stojanov na kolobežky – 6 ks (2 928 €)

Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili:
-

zvýšenie nákladov – strážna služba
zvýšenie nákladov – soft.služby, kamer.syst.
zvýšenie nákladov – členské príspevky
zvýšenie nákladov – daň z príjmu
zníženie výnosov – kemp sever
zníženie výnosov – kemp juh

( +26 766 €)
( +16 318 €)
( +15 204 €)
( +13 985 €)
( - 3 020 €)
( - 5 607 €)

-

zníženie výnosov
zníženie výnosov
zníženie výnosov
zníženie výnosov
zníženie výnosov
zníženie výnosov

-

bungalovy
( - 24 370 €)
nájom jazerá (krátkodobý)
( - 9 600 €)
nájom (Senecké leto, Karneval)
( - 15 437 €)
nájom (Veľkonočné, Vianočné trhy)( - 6 998 €)
parkoviská (v meste)
( - 10 453 €)
vykonané práce (nákladné vozidlo) ( - 9 027 €)

Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili:
-

zvýšenie výnosov – vstupné brány
zvýšenie výnosov – parkovisko sever (oproti Country)
zvýšenie výnosov – vykonané práce v Parku oddychu
zníženie nákladov – mzdové náklady
zníženie nákladov – odvody poistného zo miezd
zníženie nákladov – stravovanie zamestnanci
zníženie nákladov – spotreba materiálu
zníženie nákladov – opravy a údržba
zníženie nákladov – čistenie jazera bakter. zmesou

Uznesenie č. 1/2020

( + 43 641 €)
( + 38 429 €)
( + 3 781 €)
( - 145 206 €)
( - 44 481 €)
( - 4 167 €)
( - 5 773 €)
( - 6 524 €)
( - 4 589 €)

1. DR prerokovala účtovnú závierku za rok 2020
2. DR schvaľuje účtovnú závierku za rok 2020.
Schvaľuje nasledovné rozdelenie čistého zisku v celkovej výške
51 520,38 €:
- vytvoriť rezervný fond vo výške 5 % z čistého zisku, t. j.
2 576,02 €
- preúčtovať zostatok zisku vo výške 48 944,36 € 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
Neprítomní: 1 (PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová)

6. Rôzne
P. Szabo sa opýtal kedy sa vybudujú turnikety na SJ a ako sa bude využívať LED
obrazovka. Bc. Šmihel – s turniketmi by sme chceli začať po tejto LTS. LED obrazovku bude
využívať náš generálny partner na reklamu.
Bc. Šmihel informoval o schválenej dotácii z BSK na 11 000 € na výstavbu
prezliekarní na každú pláž (6ks), spolu s košmi pre cyklistov.
Vypracovali sme projekt pre OOCR Región Senec na solárne lavičky vo výške 50 000 €.
Uvažujeme, že bránu na južnej strane (pri Vajovi) by sme celoročne uzatvorili a vytvorila by
sa tam slepá ulica.

Detská loď na južnej strane medzi bufetmi je v havarijnom stave. Chceli sme ju opraviť, ale je
to nehospodárne. DR navrhla aby sa na predmetný majetok vyhotovil škodový zápis spolu
s návrhom na riešenie (odstránenie lode v dôsledku nehospodárnej opravy; priložiť vyjadrenie
osoby, ktorá posudzovala možnú „opraviteľnosť“).
P. Szabo navrhol namiesto lode umiestniť dočasne pódium.
Ing. Badinský – navrhol využiť toto pódium na hudobnú produkciu pre bufety.
Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej
rokovanie.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
Mgr. Alena Greksa
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