Z Á P I S N I C A č. 8
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ v Senci konaného dňa
4. 6. 2013

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Príprava letnej turistickej sezóny
3. Návrh na predĺženie času prevádzky bufetových zariadení v areáli Slnečných
jazier
4. Rôzne
Dňa 4. 6. 2013 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SCR v Senci zasadala komisia
cestovného ruchu pri MsZ v Senci.
Zo zasadnutia komisie sa ospravedlnil Ing. Juraj Nádaský, neospravedlnili sa Ing. Eva
Paulechová, Richard Klúčik a Mgr. Ivan Fendek.
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lovíšková všetkých privítala, zahájila rokovanie a
oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
2. Príprava letnej turistickej sezóny
Riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský podrobne
oboznámil prítomných s prípravou letnej turistickej sezóny. Informoval o dokončovacích
prácach na novej prístupovej bráne do areálu pod železničnou stanicou, vybudovaní
minigolfového ihriska, oplotení chátrajúcej stavby bývalej reštaurácie a pozemku, úprave
parkoviska v karavanovom kempe, rozšírení chodníka vedúceho vedľa parčíku, rekonštrukcii
sociálnych zariadení na severnej strane. Hovoril o detailnej príprave na Senecké leto (spôsob
parkovania mimo areálu, označenie všetkých bufetov a automobilov bufetárov parkujúcich
počas podujatia mimo areálu, zabezpečenie strážnej, bezpečnostnej a zdravotnej služby).
Informoval o hygienickej kontrole z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá
dopadla pozitívne.
3. Návrh na predĺženie času prevádzky bufetových zariadení v areáli Slnečných jazier
Riaditeľ SCR Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský predložil členom komisie žiadosť
majiteľov bufetových zariadení na Slnečných jazerách na zmenu prevádzkovej doby
prevádzkarní pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier podľa VZN 1/2011 na
stanovenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senec,
čl. 7, bod 1. a) v dňoch nedeľa až štvrtok z pôvodných 24.00 hod. na 01.00 hod.
1

Uznesenie č2/2013:
Komisia cestovného ruchu prerokovala žiadosť podnikateľov na
Slnečných jazerách Sever a odporúča Mestskej rade a MsZ, aby bola otváracia doba celý
týždeň do 02.00 hod.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Rôzne
Zoltán Kovács - bolo by vhodné nainštalovať v areáli jazier infotabule na plagáty
kultúrnych a športových podujatí, aby sa tieto nelepili na stĺpy verejného osvetlenia,
elektrické skrine, stromy, atď.
Na záver sa predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila
rokovanie komisie.

Mgr. Zuzana Lovíšková
Predsedníčka komisie MsZ
Zapísal: Mgr. Karol Balogh - tajomník
VSenci dňa 5. 6. 2013
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