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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2	
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ v Senci konaného dňa 

 20. 5. 2015 
 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1. Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb  
3. Príprava na letnú turistickú sezónu 
4. Rôzne 

                   
 
          Dňa 20. 5. 2015 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SCR v Senci zasadala komisia 
cestovného ruchu pri MsZ v Senci.  
          Zo zasadnutia komisie sa vopred ospravedlnili Ing. Veronika Pribylková a Attila Csuka. 
 
1. Otvorenie 

 
Predseda komisie Ing. Zoltán Kovács všetkých privítal, zahájil rokovanie a oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia.  
 

 
2. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
    prevádzky služieb  
 
 Predseda komisie Ing. Zoltán Kovács predniesol návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 
a následne sa prítomní vyjadrovali k tomuto návrhu. Všetci sa zhodli, že to treba vyskúšať a 
potom sa uvidí, či sa to osvedčilo. Ale treba zdôrazniť, že čas ukončenia hudobnej produkcie 
sa bude musieť prísne dodržiavať a MsP bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel. 
 
Uznesenie č. 3/2015: Komisia CR odporúča MsZ schváliť Návrh Dodatku č. 3 k VZN  
č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.  
  
Hlasovanie:  
za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
 
3. Príprava na letnú turistickú sezónu 
  
 R. Podolský –  žiadne väčšie investície neplánujeme, do začiatku letnej sezóny ešte 
osadíme a vydláždime 3 vysokovýkonné sprchy na severnej strane Slnečných jazier. 
Momentálne kosíme v celom areáli, upravujeme kvetinové záhony a okrasné kríky, maľujeme 
ploty, atď. Od konca apríla sa už konajú v areáli mnohé podujatia, v sobotu bude súťaž vo 
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varení guľáša. Plánujeme zakúpiť veľký party stan, ktorý budeme môcť prenajímať aj iným 
organizáciám. Permanentky na tohtoročnú letnú sezónu sú chránené vodotlačou proti 
falšovaniu. Na overovanie pravosti sme zakúpili aj UV baterky. Počas sezóny prvé dva týždne 
nasadíme na najfrekventovanejšie vstupné brány SBS-károv. Otváracie hodiny na stanovej a 
karavanovej recepcii plánujeme predĺžiť do 23.00 hod. Problémy nám robia neprispôsobiví 
návštevníci, ktorí sa usádzajú v stanovom kempe, hoci je kemping ešte mimo prevádzky. 
Riešime tento problém. 
 
 Z. Kovács - vyzval SCR a mestské orgány, aby v súčinnosti s mestskou a štátnou 
políciu zakročili proti týmto neprispôsobivým návštevníkom, ktorí robia problémy aj 
majiteľom priľahlých bufetových a reštauračných zariadení, nakoľko sa dobíjajú do ich 
sociálnych zariadení a robia tam veľký neporiadok a rušia ostatných návštevníkov. Táto 
požiadavka vyplynula priamo zo sťažností majiteľov zariadení v areáli SJ. 
 
 
Uznesenie č. 4/2015: Komisia CR odporúča MsZ prijať potrebné opatrenia proti 
neprispôsobivým návštevníkom v stanovom kempingu na Slnečných jazerách hlavne v 
mimosezónnom období. 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
4. Rôzne 
 
 Z. Kovács predniesol návrh na zrovnoprávnenie majiteľov bufetových, reštauračných 
zariadení a hotelov v areáli SJ s majiteľmi súkromných chát a tiež im vydať 6 permanentiek 
na vstup do  nehnuteľnosti v ich vlastníctve. 
  
 
Uznesenie č. 5/2015: Komisia CR odporúča MsZ zrovnoprávneniť majiteľov bufetových, 
reštauračných zariadení a hotelov v areáli SJ s majiteľmi súkromných chát a tiež im vydať  
6 permanentiek na vstup do  nehnuteľnosti v ich vlastníctve. 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  

 
 
Na záver sa predseda komisie poďakoval prítomným a ukončil rokovanie. 
  

 
 
 
 
 
  
         ........................................... 
                Ing. Zoltán Kovács 
                                                                                         Predseda komisie MsZ 
Zapísal: Mgr. Karol Balogh -  tajomník 
V Senci dňa 21. 5. 2015 


