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ZÁPISNICA č. 1 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania  

pri Mestskom zastupiteľstve v Senci,  

konaného  dňa 27.03.2019 

 

Prítomná:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Pavol Kvál – navrhol zmenu programu. Bod č. 8 navrhol zaradiť za bod č. 2. Komisia 

hlasovala za predložený návrh 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba podpredsedu komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania 

3. Lokálny akčný plán E-mobility pre Mesto Senec  

4. Vyhodnotenie roka 2018 – Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

5. Nakúpený majetok a investície SCR, s.r.o. r. 2009 – 2018 – informácia 

6. Návrh na spoplatnenie parkovacích miest v areáli Slnečných jazier 

7. Revitalizácia vodného ekosystému Slnečných jazier 

8. Írski karavanisti počas letnej sezóny v areáli Slnečných jazier – návrh 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

- Ing. Pavol Kvál – na zasadnutí komisie privítal zástupcu primátor Ing. Juraja 

Gubániho, prítomných členov komisie a prizvaných hostí.  

- informoval, že komisia cestovného ruchu, ktorá bola ustanovená v minulom volebnom 

období sa v tomto volebnom období rozšírila o dopravu a parkovanie. Na komisii sa 

bude okrem cestovného ruchu prejednávať aj parkovanie v meste. Keďže táto 

problematika zaťažuje mesto, je to dôležitá a aktuálna téma. 

- požiadal nominantov klubov, tlmočiť členom poslaneckých klubov pri MsZ výstup 

z komisie, aby boli poslanci informovaní už pred zasadnutím mestského 

zastupiteľstva. 

- jednotlivo sa predstavili všetci členovia komisie 

- Ing. Pavol Kvál – dal do pozornosti, že je schválený Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Senci. Odporučil členom oboznámiť sa s týmto rokovacím 

poriadkom.  
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2. Voľba podpredsedu komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania 

 

- Ing. Peter Glončák – dobrovoľne sa prihlásil, že chce pracovať ako podpredseda 

komisie 

- predseda komisie Ing. Pavol Kvál dal hlasovať za návrh, že podpredsedom komisie 

cestovného ruchu, dopravy a parkovania bude Ing. Peter Glončák 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 1/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

si volí za podpredsedu komisie Ing. Petra Glončáka 

 

Hlasovanie: 

Za: 10, proti: 0, zdržal sa:1, neprítomný: 0; 

 

 

 

3. Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec 

 

- Ing. Boris Tušer – vedúci útvaru stratégie a rozvoja mesta predstavil Lokálny akčný 

plán e-mobility pre mesto Senec. Mesto je zapojené do projektu eGUTS , ktorý sa 

pripája k európskej kampani pre trvalú udržateľnú mestskú mobilitu a v rámci tohto 

projektu musíme mať vypracovaný lokálny akčný plán. Projekt by mal prispieť k 

rozvoju elektromobility. K lokálnemu akčnému plánu máme nasledovné pripomienky: 

V návrhovej časti, aktualizácia politiky mesta, žiadame doplniť pri zdrojoch 

financovania: „súkromný sektor ako aj finančnú podporu štátu, grantové schémy“. 

V nepriamej podpore elektromobility žiadame v popise vypustiť pri regulácii vjazdu: 

„resp. v lete do oblasti Seneckých jazier“. Po zapracovaní uvedených pripomienok, 

komisia odporúča uvedený materiál vziať na vedomie 

- Ing. Kvál – dal hlasovať za návrh: 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 2/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

berie na vedomie Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec s pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 



Zápisnica Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania Strana 3 
 

4. Vyhodnotenie roka 2018 – Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

5. Nakúpený majetok a investície SCR, s.r.o. r. 2009 – 2018 – informácia 

 

- Ing. Róbert Podolský – riaditeľ Správy cestovného ruchu s.r.o. odporučil spojiť bod č. 

4 a 5, pretože na seba nadväzujú a informoval prítomných o vyhodnotení rok 2018 

a o majetku a investícií Správy cestovného ruchu s.r.o. v Senci; 

- Ing. arch. Peter Sedala – je potrebné vypracovať víziu, urbanistickú štúdiu zóny 

(Slnečných jazier); 

- Rezső Duray – ako člen dozornej rady SCR informoval členov komisie, že SCR 

neplánuje v roku 2019 zvýšiť ceny vstupného na SJ a permanentiek. Cieľ SCR je 

čistenie vodnej plochy jazier; 

- Mgr. Matej Varga – navrhol porozmýšľať nad automatizáciu – tým by klesol počet 

brigádnikov a znížili by sa mzdové náklady; 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 3/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

zobrala materiál Vyhodnotenie roka 2018 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na vedomie 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Senci schváliť Vyhodnotenie roka 2018 Správy 

cestovného ruchu Senec s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 4/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

berie na vedomie informáciu o nakúpenom majetku a investíciách SCR s.r.o. v r. 2009 – 2019.   

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

6. Návrh na spoplatnenie parkovacích miest v areáli Slnečných jazier 

 

- Ing. Pavol Kvál - keďže veľa áut (ktorých majitelia idú na vlak) parkuje v areáli SJ – 

juh je potrebné zaoberať sa touto problematikou. S riaditeľom SCR Ing. Podolským 

navrhli, že by sa parkovisko pri stanici spoplatnilo a vytvorilo by sa platené 

parkovisko aj v areáli Slnečných jazier juh. Ďalej by sa celoročne spoplatnilo 

existujúce parkovisko na Slnečných jazerách – sever pri aquaparku. Zadajú 

vypracovať projekt parkovania na SJ. 
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Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 5/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

odporúča SCR s.r.o. spoplatniť navrhnuté parkovacie miesta. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10, proti: 0, zdržal sa:1 (p. Pätoprstý), neprítomný: 0; 

 

 

7. Revitalizácia vodného ekosystému Slnečných jazier 

 

- Ing. Podolský – riaditeľ SCR predložil projekt revitalizácie vodného ekosystému 

Slnečných jazier Senec. Informoval, že v rokoch 2017 a 2018 sa touto metódou 

úspešne revitalizovalo 8 ha vodnej plochy Slnečných jazier. Na batymetrickej mape 

z roku 2018 je vidieť razantný úbytok organického znečistenia (bahna) 

v revitalizovanej časti jazier. Tento rok by sme chceli revitalizovať ďalších 10 ha 

vodnej plochy a to v oblasti SJ Kosa.  

- Ing. arch. Peter Sedala je skeptický k týmto metódam. Poukázal na to, že je potrebné 

jazerá prehĺbiť.  

- Ing. Kvál - v rozpočte mesta Senec na rok 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky 

na spolufinancovanie projektu čistenia jazier (rozpočtovaný podiel MsÚ 24 584 €), 

pričom na ich alokáciu do rozpočtu bol prezentovaný zámer na uchádzanie sa o tieto 

finančné prostriedky z EÚ, ŠR resp. z envirofondu. Vzhľadom k tomu, že nie je 

predpoklad získania takýchto finančných prostriedkov navrhujem presun podielu 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 6/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Senci presunutie podielu MsÚ 24 584 € v rozpočte na 

priame účelové použitie formou dotácie pre SCR Senec, s.r.o., ktorá by zrealizovala 

revitalizáciu vodného ekosystému Slnečných jazier Senec v lokalite Kosa o rozlohe 10 ha 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

8. Írski karavanisti počas letnej sezóny v areáli Slnečných jazier – návrh 

 

- Ing. Podolský – na základe zlých skúseností s veľkým množstvom (130 ks) írskych 

karavanov v karavanovom kempe navrhuje na severnej strane Slnečných jazier 

vyhradiť miesto pre 50 karavanov. Po zaplnení tejto kapacity nevpustia do kempingu 

žiadne ďalšie karavany, nebudú sa robiť vopred žiadne rezervácie a túto skutočnosť 

zverejnia na stránke SCR s.r.o.;  
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- Bc. Šranko – títo írski kempisti majú svojho vodcu. Bolo by vhodné sa naňho 

nakontaktovať a podať mu informáciu, že kapacita v stanovom kempe na SJ sever je 

limitovaná. Že po zaplnení do kempu nevpustíme žiadny karavan. Tým by sa predišlo 

tomu, že do Senca príde veľký počet karavanov a budú odstavené na príjazdových 

cestách;  

- Ing. arch. Sedala - na príjazdovú cestu do areálu SJ od Holiday Village je potrebné 

umiestniť dopravné značenie zákaz zastavenia. Predložil pozmeňujúci návrh a upravil 

počet karavanov v karavanovom kempe na 40. Členovia komisie hlasovali za 

pozmeňujúci  návrh p. Sedalu.  

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 7/2019 

 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci  

odporúča Správe cestovného ruchu s.r.o. Senec na severnej strane Slnečných jazier vyhradiť 

a oplotiť priestor pre max. 40 karavanov. Na príjazdovú cestu do karavanového kempu na 

Slnečných jazerách sever je nutné umiestniť dopravné značenie Zákaz zastavenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

 

9. Rôzne 

 

 

- Ing. Kvál – navrhol, že nasledujúci termín zasadnutia komisie bude 04.06.2019. 

Členovia komisie s predloženým návrhom súhlasili; 

 

- Ing. Kvál – jazerá potrebujú veľa investícií. Na SJ je veľa pozemkov 

nevysporiadaných. Pozemky na jazerách sa neodpredávajú, s odôvodnením, že nie je 

vypracovaný územný plán mesta. Ale územný plán sa netýka lokality Slnečných 

jazier. Navrhol, aby sa v kluboch prerokovalo spustenie predaja pozemkov na SJ 

a peniaze by sa využili na výkup pozemkov v areály SJ, ktoré sú potrebné pre mesto. 

- Ing. arch. Sedala – akceptuje výzvu 

- PaedDr. Snohová – navrhla, aby sa táto vec prejednávala na stretnutí vedúcich 

poslaneckých klubov za účasti stavebnej komisii 
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- Ing. Dušan Kozic – keďže je potrebné vypracovať víziu (štúdiu) jazier navrhol, prijať 

nasledovné uznesenie: 

 

 Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 8/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci  

odporúča Správe cestovného ruchu s.r.o. Senec zabezpečiť do ďalšieho zasadnutia komisie 

dňa 04.06.2019 prezentácie koncepčných riešení plánu rozvoja Slnečných jazier 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

- Ing. Pavol Kvál – je potrebné riešiť reklamný smog na Slnečných jazerách. Bolo by 

vhodné vypísať tender na subjekt, ktorý bude mať na starosti reklamné plochy v areáli.  

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 9/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci  

poveruje Ing. Róberta Podolského vypracovať audit reklamných plôch v areáli Slnečných 

jazier. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 

 

 

10. Záver 

 

Na záver predseda Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom 

zastupiteľstve v Senci  Ing. Pavol Kvál poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie 

ukončil. 

 

 

 

           Ing. Pavol Kvál v.r. 

           predseda komisie  

 

 

 

Zapísala: Bronislava Gašparová 

03.04.2019 


