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ZÁPISNICA č. 1 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania  

pri Mestskom zastupiteľstve v Senci,  

konaného  dňa 05.03.2020 

 

 

 

Prítomná:  podľa prezenčnej listiny; 

   

 

1. Otvorenie 

 

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

a prizvaných hostí. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia komisie.  

Požiadal o doplnenie programu. Dal hlasovať za odsúhlasenie doplneného programu. 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh architektonickej štúdie voľnočasového areálu v Senci na Slnečných jazerách – 

Sever (Gardenka) 

3. Návrh na zvýšenie cien na LTS 2020  

4. Úprava cien parkovania v meste Senec 

5. Úprava parkovacích stojísk a organizácia dopravy – Lichnerova ulica a okolie 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

2. Návrh architektonickej štúdie voľnočasového areálu na SJ – sever - Gardenka 

 

- Ing. Tušer - komisii cestovného ruchu, dopravy a parkovania predložil 

architektonickú štúdiu voľnočasového areálu v Senci na Slnečných jazerách - Sever, 

na pozemku C-KN parc. č. 4589. Predmetom štúdie je návrh voľnočasového areálu s 

funkciami športu a rekreácie s parametrami, ktoré by umožňovali organizovať na 

športových zariadeniach celoslovenské resp. aj medzinárodné preteky, a ktorý zároveň 

pomôže oživiť, zatraktívniť predmetný areál a prispeje k vyššej kvalite prostredia a 

života v lokalite. Funkčná náplň voľnočasového areálu predstavuje zrekonštruovanie 

basketbalového ihriska, zrealizovanie detského ihriska, skate, parkour, workout 

a pumptrack parku. Tieto nosné športové aktivity budú doplnené o chodník okolo 
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celého areálu, ktorý môže byť využívaný ako bežecká dráha, servisno-obslužný objekt 

a prvky drobnej architektúry ako sú lavičky, cyklostojany, pitné fontánky, odpadkové 

koše. V celom areáli bude navrhnuté verejné osvetlenie vrátane kamier 

zabezpečujúcich ostrahu tejto novej investície 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 01/2020 

 

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

architektonickej štúdie voľnočasového areálu na SJ- sever - Gardenka 

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

vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie voľnočasového areálu na SJ- sever - 

Gardenka 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

3. Návrh na zvýšenie cien na letnú turistickú sezónu 2020 

 

- Mgr. Ndežda Kostková – predložila návrh na zvýšenie cien na letnú turistickú sezónu 

2020. Predložila aj zmapovanie cien v konkurenčných strediskách. Zo získaných 

finančných prostriedkov plánuje investovať v prvom rade do obnovy detských ihrísk 

v areáli SJ. Navrhuje rozdeliť ceny vstupného zvlášť za karavan a zvlášť za 

autokaravan. Členovia komisie hlasovali za predložený návrh s pripomienkou, že cenu 

vstupného za karavan treba rozlíšiť podľa veľkosti (dĺžky) karavanu.  

- PaedDr. Snohová – sa ospravedlnila, že sa musí zúčastniť na komisii kultúry 

a školstva a z rokovania odišla 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 02/2020 

 

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

zvýšenie cien na letnú turistickú sezónu 2020  

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

zastupiteľstvu schváliť zvýšenie cien na letnú turistickú sezónu 2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 9, proti: 1 (p. Pätoprstvý), zdržal sa: 0, neprítomný: 1 (Snohová); 

 

 

4. Úprava cien parkovania v meste 

 

- Ing. Kvál – predložil návrh na zvýšenie poplatku za parkovanie v meste. Navrhuje 

doterajšiu sumu 0,20 €/0,5 h zvýšiť na 0,40 €/0,5h. Členovia hlasovali za predložený 

návrh. 
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Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 03/2020 

 

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

úpravu cien za parkovanie v meste  

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

zastupiteľstvu schváliť úpravu cien za parkovanie v meste na 0,40€/0,5h 

 

Hlasovanie: 

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 (Snohová); 

 

 

- Bc. Šranko – navrhol spoplatniť parkovanie pri poliklinike – nakoľko tam parkuje 

väčšina áut dlhodobo (tí čo idú ďalej autobusovou dopravou). Členovia komisie 

hlasovali za predložený návrh 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 04/2020 

 

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

spoplatnenie parkoviska pri poliklinike a odporúča spracovanie projektovej dokumentácie, 

potrebnej na spoplatnenie parkoviska. 

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

zastupiteľstvu schváliť spoplatnenie parkoviska pri poliklinike 

 

Hlasovanie: 

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 (Snohová); 

 

 

 

5. Úprava parkovacích stojísk a organizácia dopravy – Lichnerova ulica a okolie 

 

- Ing. Kvál – predložil projekt úpravy parkovacích stojísk a organizácie dopravy – 

Lichnerova ul. okolie 

- projekt zahŕňa zjednosmernenie Školskej ul., smerom od ulice SNP, ku Gymnáziu A. 

Bernoláka na tejto ul. prehodiť parkovanie MV na ľavú stranu (pri plote gymnázia), 

vybudovanie cyklotrasy, zjednosmernenie Lichnerovej ul. od GAB  smerom k Hollého 

ul., zjednosmernenie časti Hollého ul., vybudovanie parkovacích miest a stojísk pre 

bicykle a zvýšenie počtu parkovacích miest. 

- Mgr. Varga – navrhol, aby cyklochodník na Lichnerovej ul., ktorý vedie od gymnázia 

smerom k Hollého ul. končil pred priechodom pre chodcov na križovatke ul. 

Lichnerova – Hollého, čo umožní vytvorenie viac parkovacích miest a zvýši 

bezpečnosť chodcov zo strany cyklistov; 

- Bc. Šranko – navrhol na rohu Lichnerovej ul. s Hollého ul. pri školskom úrade 

vybudovať ešte jedno stojisko pre bicykle.  
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Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 05/2020 

 

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

úpravy  parkovacích stojísk a organizácie dopravy – Lichnerova ul. okolie 

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

úpravu parkovacích stojísk a zmenu organizácie dopravy – Lichnerova ul. a okolie 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, proti: 1 (Sedala), zdržal sa: 1 (Varga), neprítomný: 1; 

 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 06/2020 

 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci navrhuje p. riaditeľke 

SCR dať vypracovať projekt na spoplatnenie parkovania v zóne Lichnerovej ul. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 (Snohová); 

 

6. Rôzne 

 

- Ing. Kvál – informoval (členom predložil aj fotografie) o premnoženom vtáctve najmä 

čajok, ktoré sa zdržiavajú na hladine Slnečných jazier. Mgr. Kostková – o probléme 

vie. Jednou z alternatív je plašenie vtáctva sokoliarmi (dravým vtáctvom). Dostala 

vyjadrenie zo životného prostredia, kde sa ornitológ vyjadril, že na našom území nie je 

veľa vtákov. Veľa vtáctva, ktoré sa v okolí Slnečných jazier zdržiavajú je zákonom 

chránených. Ak chceme takto tento problém riešiť, je potrebné získať výnimku 

z Ministerstva životného prostredia.  

 

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 

06.03.2020 


