Z Á P I S N I C A č. 1
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ v Senci konaného dňa
21. 3. 2016

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. za rok 2015
3. Rôzne
Dňa 21. 3. 2016 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SCR v Senci zasadala komisia
cestovného ruchu pri MsZ v Senci.
Zo zasadnutia komisie sa vopred ospravedlnili V. Pribylková a E. Debnár,
neospravedlnili sa L. Bittnerová a Ľ. Majerovský.
1. Otvorenie
Predseda komisie Ing. Zoltán Kovács všetkých privítal, zahájil rokovanie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia.
Na úvod predstavil činnosť SCR Senec a oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Senec.
2. Účtovná závierka Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. za rok 2015
Riaditeľ SCR Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský podrobne vyhodnotil rok 2015
Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. Všetci prítomní obdržali vyhodnotenie aj v písomnej
forme.
Ekonomické výsledky sú závislé hlavne od priaznivého počasia počas letnej sezóny,
ale aj od atraktívnosti areálu pre návštevníkov. Letná sezóna patrila medzi najlepšie za
posledných desať rokov, finančne sa dá porovnať s priaznivým rokom 2013.
Okrem areálu Slnečných jazier máme na starosti aj údržbu Parku oddychu a
parkomaty v meste.
Boli označené 2 nové okruhy cyklotrás: okruh (B) Senec-Reca-Senec s odbočkou na
Kráľovú pri Senci v dĺžke cca 15 km a okruh (C) Reca-Nový Svet-Reca v dĺžke cca 7 km. Na
cyklistickú trasu Senec-Pezinok vybudovanú v roku 2015 je možné sa napojiť z námestia v
Senci a z areálu Slnečných jazier. Tieto trasy budú slúžiť nie len obyvateľom nášho regiónu,
ale aj návštevníkom, ktorí k nám prichádzajú počas letnej turistickej sezóny. Realizátorom
značenia sú OO CR Región Senec v spolupráci s mestom Senec, Správou cestovného ruchu
Senec s. r. o. a členmi Cyklokoalície Pezinok.
Z. Kovács – v budúcnosti by bolo vhodné napojiť tieto trasy aj na Novú Dedinku,
odkiaľ pokračujú už ďalšie cyklotrasy.
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4. Rôzne
R. Podolský – na 5. pláži bude počas letnej turistickej sezóny prenosné bufetové
zariadenie s občerstvením
J. Poizl – pýtal sa na oddych. centrum na mieste bývalej Drevenej dediny
R. Podolský – športovo-relaxačný komplex so stravovacím zariadením bude
vybudovaný v najbližšom období
Z. Kovács predniesol návrh na zrovnoprávnenie majiteľov bufetových, reštauračných
zariadení a hotelov v areáli SJ s majiteľmi súkromných chát a tiež im vydať 6 ks
permanentiek na vstup do nehnuteľnosti v ich vlastníctve.
Uznesenie č. 1/2016: Komisia CR odporúča MsZ zrovnoprávniť majiteľov bufetových,
reštauračných zariadení a hotelov v areáli SJ s majiteľmi súkromných chát a tiež im vydať
6 ks permanentiek na vstup do nehnuteľnosti v ich vlastníctve.
Hlasovanie:
za: 5

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 22. 3. 2016
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