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

 

Dátum konania: 12. 12. 2022 

 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Obchodno-finančný plán na rok 2023 

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. Ospravedlnila PhDr. Zuzanu 

Gábrišovú Košecovú z dôvodu práceneschopnosti, Mgr. Alena Greksa neospravedlnila svoju 

neúčasť. Za ďalšieho overovateľa zápisnice určila Ľudovíta Szaba. 

 

2. Obchodno-finančný plán na rok 2023 

 Bc. Šmihel: výnosy v roku 2023 plánujeme vo výške cca 948 340 €, ktoré budú 

podmienené priaznivým počasím a taktiež plánovaným zvýšením cien za ubytovanie 

v kempoch a bungalovoch, permanentných a denných vstupoch.  

Zvýšenie cien za ubytovanie v kempoch a bungalovoch: od 10 % do 30 %, v závislosti od typu 

zvoleného ubytovania a dĺžky pobytu. 

Zvýšenie permanentných vstupov:     

- miestny z 10 € na 15 € 

- zľavnený z 5 € na 8 € 

- turista z 20 € na 30 € 

- chatárska z 8 € na 10 € 

- lôžková kapacita 26 € (bez zmeny) 

- služobný preukaz 20 € (bez zmeny) 

Zvýšenie denných vstupov:  

- denné vstupné z 3 € na 4 € 

- zľavnené vstupné 2 € (bez zmeny) 

- zrušenie zľavneného vstupného po 16 hodine 

Výnosy z parkovania – Slnečné jazerá (pokles) budú ovplyvnené výstavbou parkovacieho 

domu v južnej zóne. V pláne máme využívať našu webovú stránku ako nástroj zisku 

z reklamy a taktiež z poskytnutia reklamných plôch na prenájom v areáli SJ (ostatné výnosy).  

Nové multifunkčné vozidlo chceme používať aj pre ďalšie firmy, čo by sa prejavilo zvýšením 

výnosov v položke práce s nákladným vozidlom.  

 Celkové náklady v roku 2023 plánujeme vo výške 943 200 €. Predpokladáme zvýšenú 

cenu za elektrinu z dôvodu energetickej krízy . V položke spotreba materiálu plánujeme 

dokúpiť náradie, záhradnú techniku, ktorá nám bola odcudzená na jeseň 2022 (kosačky, 

motorové píly, krovinorezy, vŕtačky...). V položke všeobecné služby plánujeme financovať 

kultúrne podujatia počas LTS. Cieľom je prilákať turistov na Slnečné jazerá formou 

večerných koncertov. Koncerty by boli pre návštevníkov SJ zdarma v južnej zóne SJ vo 

vodnom amfiteátri. Počet koncertov je predpokladaný v počte 8.  Plánujeme opravu budov 

v južnej zóne SJ (spoločenská miestnosť, kotolňa, sociálne zariadenia pre karavany), čím sa 

zvýši položka opravy a údržba. Na LTS 2023 počítame s mierne zvýšenými výdavkami na 



služby ako sú záchranná vodná služba, služba odbornej prvej pomoci, strážna služba 

a upratovacia služba. 

V položke odpisy sa prejaví zvýšenie nákladov po zakúpení dlhodobého hnuteľného majetku 

(uvedeného nižšie), po schválení MsZ. Taktiež sa to odrazí v položke poistenie (majetku, áut). 

Do OOCR Región Senec prispejeme členským príspevkom vo výške 20 000 €.  

Nákup dlhodobého hnuteľného majetku: V roku 2023 chceme nakúpiť nasledujúci 

dlhodobý hnuteľný majetok:  

1. Úžitkové vozidlo – sklápač (do 3,5 t), v hodnote do 35 000 € bez DPH. Palivový 

systém nafta, benzín, plyn alebo ich kombinácia.  

Vozidlo bude používané na vynášanie odpadových košov z ulíc mesta Senec a na 

udržiavanie čistoty a zbieranie odpadu v areáli Slnečných jazier, na základe zmlúv 

o poskytovaní služieb s mestom Senec. Vozidlo, ktorým túto činnosť SCR vykonávala, 

bolo odcudzené 18. 10. 2022. 

2. Sanitárny kontajner – pri chate Olympic (severná zóna)– v hodnote do 15 000 € 

bez DPH. Vybavenie sanity: 3 ks keramické umývadlá, 4 ks WC, 3 ks pisoár. 

Súčasťou kontajnera bude aj samostatná toaleta pre ZŤP. 

3. Sanitárny kontajner – Východná pláž – v hodnote do 20 000 € bez DPH. 

Vybavenie sanity: 1 ks žľab na umývanie, 14 ks WC. 

4. Sanitárny kontajner s bezbariérovou toaletou – Východná pláž – v hodnote do 10 

000 € bez DPH. Vybavenie sanity: 1 ks kabína s toaletou (vyhotovenie vhodné pre 

telesne postihnutých), 1 ks keramické umývadlo.  

Dotácie: Do plánu na rok 2023 sme zahrnuli dotácie: 
- 15 000,- € od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú použijeme podľa možností 

jej vypísania. 

- 25 000,- € od Mesta Senec na posezónnu bioremediáciu vody na Slnečných jazerách, 

ktorá prebieha každoročne od roku 2017.  

Ing. Kvál: treba zvážiť zrušenie zľavneného vstupného po 16 hodine. P. Duray a  

p. Szabo navrhli zvýšiť zľavnené vstupné z 1 € na 2 až 3 €. 

Ing. Kvál, Ing. Matúšová: navrhli zvážiť obstaranie kontajnerov pri chate Olympic 

formou prenájmu, následne realizovať murované sociálne zariadenia na Východnej pláži a tie 

potom premiestniť ku chate Olympic (urobiť prepočet – ekonomika obstarania). 

P. Duray sa opýtal o koľkej budú začínať koncerty na SJ. Bc. Šmihel: plánujeme  

8 koncertov so začiatkom o 19.00 hod. P. Duray navrhol čas začiatku posunúť na skorší 

termín, kvôli výberu vstupného a predaju permanentiek. Ing. Matúšová navrhla dohodu 

s podnikateľmi na SJ na spolufinancovaní týchto kultúrnych vystúpení. 

Ing. Kvál: začiatkom budúceho roka treba usporiadať stretnutie s podnikateľmi na SJ, 

kde by sa dohodlo zosúladenie ich hudobnej produkcie počas leta. Na základe ich návrhov, by 

sa zmenilo aj VZN mesta Senec. 

Ing. Matúšová sa informovala, či krádež auta a náradia SCR bola riešená 

s poisťovňou. Bc. Šmihel: áno, riešili sme to ako poistnú udalosť.  

P. Szabo navrhol aby sa z OOCR Región Senec, z príspevkov SCR a mesta Senec 

vypracoval projekt na turnikety na Slnečné jazerá. 

 

 

Uznesenie č. 5/2022 

  

1. DR prerokovala Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na 

rok 2023 s celkovými výnosmi 948 340 €, celkovými nákladmi 943 200 € a tiež 

prerokovala nákup dlhodobého hnuteľného majetku a to: 



a) Úžitkové vozidlo – sklápač (do 3,5 t), v hodnote do 35 000 € bez DPH. Palivový 

systém nafta, benzín, plyn alebo ich kombinácia.  

b) Sanitárny kontajner – pri chate Olympic (severná zóna)– v hodnote do 15 000 € 

bez DPH. Vybavenie sanity: 3 ks keramické umývadlá, 4 ks WC, 3 ks pisoár. 

Súčasťou kontajnera bude aj samostatná toaleta pre ZŤP. 

c) Sanitárny kontajner – Východná pláž – v hodnote do 20 000 € bez DPH. Vybavenie 

sanity: 1 ks žľab na umývanie, 14 ks WC. 

d) Sanitárny kontajner s bezbariérovou toaletou – Východná pláž – v hodnote do 10 

000 € bez DPH. Vybavenie sanity: 1 ks kabína s toaletou (vyhotovenie vhodné pre 

telesne postihnutých), 1 ks keramické umývadlo.  

 

2.  DR schvaľuje Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na 

rok 2023 s celkovými výnosmi 948 340 €, celkovými nákladmi 943 200 € a tiež 

schvaľuje nákup dlhodobého hnuteľného majetku a to: 

a) Úžitkové vozidlo – sklápač (do 3,5 t), v hodnote do 35 000 € bez DPH. 

Palivový systém nafta, benzín, plyn alebo ich kombinácia.  

b) Sanitárny kontajner – pri chate Olympic (severná zóna)– v hodnote do 15 000 

€ bez DPH. Vybavenie sanity: 3 ks keramické umývadlá, 4 ks WC, 3 ks pisoár. 

Súčasťou kontajnera bude aj samostatná toaleta pre ZŤP. 

c) Sanitárny kontajner – Východná pláž – v hodnote do 20 000 € bez DPH. 

Vybavenie sanity: 1 ks žľab na umývanie, 14 ks WC. 

d) Sanitárny kontajner s bezbariérovou toaletou – Východná pláž – v hodnote do 

10 000 € bez DPH. Vybavenie sanity: 1 ks kabína s toaletou (vyhotovenie 

vhodné pre telesne postihnutých), 1 ks keramické umývadlo.  

 

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

 

 Za:   3 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:   0 

 Neprítomní:   2 (Mgr. Greksa, PhDr. Gábrišová Košecová) 

 

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

rokovanie.  

 

Zapísala: Dana Škablová 

 

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

 

  Ľudovít Szabo    …...................................... 


