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ZÁPISNICA č. 3 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania  

pri Mestskom zastupiteľstve v Senci,  

konaného  dňa 01.10.2019 

 

 

 

Prítomná:  podľa prezenčnej listiny; 

  P. Pätoprstý sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie 

 

1. Otvorenie 

 

- Ing. Pavol Kvál – na zasadnutí komisie privítal prítomných členov komisie 

a prizvaných hostí a dal hlasovať za odsúhlasenie predloženého programu 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie LTS 

3. Obchodno-finančný plán na r. 2020 

4. Návrh na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier 

5. Zriadenie priechodu pre chodcov na Šamorínskej ul.  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

2. Vyhodnotenie LTS 

 

- Ing. Róbert Podolský - predložil vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 

Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 

- p. Duray – informoval prítomných, že materiál bol prerokovaný na Dozornej rade 

SCR Senec a.s. 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 12/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala Správu 

o vyhodnotení Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
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Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci berie na vedomie 

Správu o vyhodnotení Letnej turistickej sezóny k 30. 09. 2019  Správy cestovného ruchu Senec 

s.r.o.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

3. Obchodno-finančný plán na r. 2020 

 

- Ing. Podolský – prítomným predložil Obchodno-finančný plán na rok 2002 

- p. Stolárik – poznamenal, že v obchodno-finančnom pláne na rok 2020 nie je zahrnutá 

položka na čistenie (revitalizáciu) jazier 

- Ing. Kvál, Ing. Podolský – túto položku na revitalizáciu jazier by malo mesto zahrnúť 

do svojho rozpočtu 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 13/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala 

Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci odporúča MsR schváliť 

Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

4. Návrh na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier 

 

- Ing. Podolský – predložil zámer na spoplatnenie parkoviska na južnej strane 

Slnečných jazier v areáli SJ za karavanovou recepciou a parkovisko pri železničnej 

stanici a na severnej strane jazier – parkovisko pri hoteli Senec. Navrhujú na Južnej 

strane SJ za karavanovou recepciou umiestniť jeden parkomat (cca 160 parkovacích 

miest) a na parkovisku pri železničnej stanici dva parkomaty (cca 60 parkovacích 

miest). Navrhované parkovné je 1,- € počas celého dňa parkovania. Na severnej strane 

SJ (cca 100 parkovacích miest) prenájom parkovacieho systému SKIDATA – 

navrhované parkovné je 1,- €/hodina, 3,- €/počas celého dňa. 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 14/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala zámer 

Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane 

Slnečných jazier 
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Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci odporúča MsR 

schváliť predkladaný zámer na spoplatnenie parkovísk na Slnečných jazerách v Senci 

 

Hlasovanie: 

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

 

- Ing. Podolský – predložil predbežnú správu za rok 2019 – Revitalizácia Slnečných 

jazier firmou BAKTOMA spol. s r.o.. Po rozpustení veľkej časti organického 

sedimentu sa kvalita vody výrazne zlepšila. Cieľom všetkých opatrení je stabilizácia 

unikátneho vodného ekosystému Slnečných jazier a zabránenie postupnému 

zhoršovaniu kvality vody. Odporúča aj naďalej pokračovať v revitalizácii SJ, 

- Ing. Sedala – budúcnosť jazier je v prebagrovaní jazier  

- komisia na základe kladnej správy prijala nasledovné uznesenie 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 15/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala predbežnú 

správu Revitalizácie Slnečných jazier za rok 2019 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci odporúča MsR zahrnúť 

do rozpočtu Mesta Senec na r. 2020 položku na revitalizáciu (čistenie) jazier vo výške 

25.000,- €. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

5. Zriadenie priechodu pre chodcov na Šamorínskej ul.  

 

- na základe podnetu na odkaze pre starostu, predkladáme žiadosť o zriadenie priechodu 

pre chodcov na Nitrianskej ul. pri Zelenom dvore a pri autobusovej zastávke, 

- Mgr. Varga – odporučil, že ak by sa priechod pre chodcov vybudoval, urobiť ho 

bezbariérový a osvetlený, 

- pri budovaní priechodu pre chodcov je potrebné brať ohľad na projektovú 

dokumentáciu pripravovanej cyklotrasy 

- Bc. Šranko – v pláne je vybudovať v areáli železníc záchytné parkovisko, 

- Ing. Gubáni – plánuje sa vybudovať nadchod nad koľajnicami a v areáli železníc 

z Nitrianskej ul. vybudovať záchytné parkovisko 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 16/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala žiadosť 

o zriadenie priechodu pre chodcov na Nitrianskej ul.  

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci odporúča riešiť 

priechod pre chodcov na Nitrianskej ul. s ohľadom na  projektovú dokumentáciu  



Zápisnica Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania Strana 4 
04.06.2019 

cyklochodníkov na Šamorínskej a zároveň s projektovou dokumentáciou záchytného 

parkoviska v areáli železníc  

 

Hlasovanie: 

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

 

6. Rôzne 

 

- Ing. Kvál – predložil žiadosť oddelenia výstavby o odstránenie svojvoľne umiestnenej 

dopravnej značky na Tehelnej ul.  

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 17/2019 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci prerokovala žiadosť 

o odstránenie svojvoľne umiestnenej dopravnej značky na Tehelnej ul. 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci odporúča útvaru 

výstavby a ochrany ŽP demontovať svojvoľne osadenú dopravnú značku na Tehelnej ul. 

a osadiť nové dopravné značenie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie 

 

Hlasovanie: 

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

 

- Ing. Sedala – informoval sa prečo dve parkovacie miesta pre elektromobil vybudovali 

na pešej zóne. Je toho názoru, že parkoviská pre elektormobil sa mali vybudovať 

v rámci parkoviska; 

 

- Ing. Gubáni – informoval prítomných, že sa vypracováva projekt na cykloboxy 

(parkovanie pre cca 90 bicyklov) pri železničnej stanici; 

 

- Mgr. Varga – informoval o príprave cyklochodníka Billa – Tesco. Zostáva 

vysporiadať dva pozemku (ktoré sú v dedičskom konaní). Až po vysporiadaní sa môže 

začať s budovaním cyklochodníka.  

 

7. 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  

           predseda komisie  

Zapísala: Bronislava Gašparová 

07.10.2019 


