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ZÁPISNICA č. 1 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania  

pri Mestskom zastupiteľstve v Senci,  

konaného  dňa 13.05.2021 

 

 

Prítomní:  Ing. Pavol Kvál, Mgr. Matej Varga, Rezső Duray, Ing. Peter Glončák, Ladislav 

Stolárik, JUDr. Peter Ondruška, Bc. Marek Šranko, PaedDr. Monika Snohová, 

Ing. arch. Peter Sedala, Bc. Marek Šmihel, Dana Škablová, Ing. Ján Maglocký, 

Ing. Rudolf Bittner, Ing. Juraj Gubáni, Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD., 

Ľuboslav Majerovský; 

 

Ospravedlnený: Patrik Pätoprstý, Dušan Kozic 

 

Začiatok zasadnutia komisie: 15:00 h 

 

1. Otvorenie 

 

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

a prizvaných hostí. Svoju neúčasť na komisii ospravedlnili pp. Patrik Pätoprstý 

a Dušan Kozic. Požiadal o zmenu programu v nasledovnom znení: 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Príspevok k poznatkom ekologickej problematiky Slnečných jazier  

3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k realizácii hracej plochy (Lumax - Slnečné jazerá) 

4. Vyhodnotenie roka 2020 SCR Senec s. r. o. 

5. Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku na SJ (p. Szabo) 

6. Informácia o správe z odberu sedimentov a analytických prác – Slnečné jazerá 

7. Informácia zástupcu primátora mesta Senec o cyklochodníkoch, cyklotrasách a 

kampani Bicyklom na Slnečné jazerá  

8. Rôzne 

9. Záver 

Hlasovanie: 

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 

 

 

2. Príspevok k poznatkom ekologickej problematiky Slnečných jazier  

 

- na zasadnutí vystúpil Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD., ktorý predniesol príspevok 

k poznatkom ekologickej problematiky Slnečných jazier. Biosféra na Slnečných 

jazerách je narušená. Môže za to viacero príčin. Je potrebné sa zaoberať touto 

problematikou. Situáciu na jazerách treba riešiť komplexnejšie. Jednoznačné riešenie 



Zápisnica komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania Strana 2 
13.05.2021 

neexistuje. Bolo by vhodné osloviť ministerstvo, VÚC k spolupráci. Navrhuje, aby sa 

vytvorila pracovná skupina k ďalším bádaniam a prácam, ktoré by prispeli k zlepšeniu 

kvality biosféry Slnečných jazier a okolia. Ochotných ľudí, ktorí by zadarmo priložili 

ruku k dielu, je dosť. Ďalej vymysleli vyhlásenie ekozón. Uzatvoriť zóny, kde by sa 

nechali položené stromy, poprípade by sa vybudovala plastika, ktorá by v zóne bola 

umiestnená tak, aby tam vznikala tzv. druhá príroda. 

- Ing. Kvál – poďakoval p. Institorisovi za prezentáciu.  

 

 

3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k realizácii hracej plochy (Lumax - Slnečné 

jazerá) 

 

- p. Majerovský – ako žiadateľ predložil návrh na vybudovanie hracích prvkov na 

jazerách. Hrací prvok vyberali koncepčne v spolupráci so Správou cestovného ruchu 

Senec a majú ho v pláne osadiť v blízkosti prevádzky bufetu Lumax. Po vybudovaní 

by celý hrací prvok darovali SCR Senec s. r. o.; 

- Bc. Šmihel – myslí si, že by sa mal mestský pozemok určený na vybudovanie ihriska 

žiadateľovi prenajať v zmysle VZN (tak ako to je aj v prípade iného ihriska 

postaveného pri inom bufete, kde si žiadatelia prenajali od SCR pozemok, vybudovali 

si tam detské ihrisko o ktoré sa aj starajú/zabezpečujú servis);  

- Ing. Kvál – v danej lokalite sú umiestnené staršie hracie prvky. Príde súkromník, ktorý 

má záujem nefunkčné prvky odstrániť, na tom mieste vybudovať nové hracie prvky 

v hodnote cca 10.000,- € pre širokú verejnosť a ešte má správe cestovného ruchu platiť 

aj za prenájom pozemku? 

- Bc. Šranko – ide hlavne o následný servis detského ihriska. Myslí si, že by žiadateľ 

mať platiť nájom podľa VZN, keďže hrací prvok bude postavený v blízkosti bufetu 

a bude slúžiť na prilákanie zákazníkov do ich prevádzky;  

- Bc. Šmihel – ide hlavne o to, že v tom priestore je vybudovaná drevená loď, ktorej 

zostatková hodnota v účtovníctve SCR je cca 4.000,- €. Avšak loď je nefunkčná, 

v havarijnom stave. Chcel by požiadať komisiu SCR o odstránenie tohto mobiliáru; 

- Ing. Kvál – ak je tam umiestnený hrací prvok, ktorý už neplní svoj účel a je 

v havarijnom stave, je potrebné ho odstrániť hlavne kvôli bezpečnosti. A keď je tu 

niekto, kto zadarmo vybuduje nové hracie prvky na mestskom pozemku, ktoré budú 

slúžiť verejnosti, treba to prijať (a nie ešte im stanoviť nájom); 

- p. Majerovský – nemá problém vykonávať údržbu a revíziu na novovybudovaných 

hracích prvkoch. Už niekoľko rokov sa starajú o maják, ktorý je v danej lokalite 

postavený (každé dva roky ho natierajú a zveľaďujú).  

- Ing. Kvál – dohodnime sa tak, že vybudujú ihrisko, o ktoré sa budú aj starať, ihrisko 

bude slúžiť všetkým návštevníkom a nájom nebudú platiť; 

- PhDr. Snohová – nevie, či je to takto právne možné. Navrhuje pozemok prenajať 

podľa VZN a nájom pozemku odpustiť v hodnote hracích prvkov. Nedali by nám to do 

správy ani majetku; 
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- Mgr. Varga – v rámci darovacej zmluvy sa dá ošetriť, že darujúci daruje 

obdarovanému, ale zaväzuje sa vykonávať údržbu a pravidelnú revíziu darovaného 

majetku. Ak to tak nebude, obdarovaný môže dar vrátiť alebo odmietnuť; 

- PhDr. Snohová – darovacia zmluva je veľmi ľahko napadnuteľná. Sú to hracie prvky, 

na ktorých sú deti bez dozoru, stane sa úraz a je problém; 

- Ing. Kvál – darovaciu zmluvu by si doriešila SCR v spolupráci s právnikom 

a žiadateľom. Členovia hlasovali za to, že súhlasia s umiestnením hracích prvkov 

v hodnote cca 10.000,- €, na Slnečných jazerách - juh, pri bufete Lumax bezodplatne, 

za údržbu a pravidelnú revíziu bude zodpovedný žiadateľ (Lumax). Právnik SCR 

Senec s. r. o. dorieši, či sa hrací prvok po umiestnení daruje SCR, alebo ostane 

v majetku žiadateľa. 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 01/2021 

 

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

žiadosť o súhlasné stanovisko k realizácii hracej plochy pre deti na Slnečných 

jazerách - juh pri bufete Lumax 

2. Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci súhlasí 

s predloženým návrhom a odporúča Správe cestovného ruchu Senec s. r. o. schváliť 

vybudovanie hracej plochy pre deti na mestskom pozemku na Slnečných jazerách – juh 

pri bufete Lumax bezodplatne  

Hlasovanie: 

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 

 

 

4. Vyhodnotenie roka 2020 SCR Senec s. r. o. 

 

- Bc. Marek Šmihel – riaditeľ SCR Senec s. r. o. informoval prítomných o vyhodnotení 

roka 2020 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. Predložil im hospodársky výsledok 

– čo ho ovplyvnilo,  porovnanie nákladov, výnosov, 

- Ing. Kvál – požiadal, aby boli sociálne zariadenia otvorené aj počas roka (apríl – 

október) a nielen počas LTS. 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 2/2021 

 

1. Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

prerokovala materiál Vyhodnotenie roka 2020 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.  

2. Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 

zobrala materiál Vyhodnotenie roka 2020 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na 

vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Senci schváliť Vyhodnotenie roka 

2020 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
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5. Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku na SJ (p. Szabo) 

 

- Ing. Kvál – predložil žiadosť p. Szaba, ktorý žiada o predĺženie nájmu priľahlého 

pozemku k rekreačnej chate na SJ – juh v zmysle platného VZN 

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 03/2021 

 

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

žiadosť o  prenájom pozemku na Slnečných jazerách – juh v zmysle platného VZN 

2. Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci súhlasí 

s prenájmom priľahlého pozemku k rekreačnej chate na Slnečných jazerách  juh 

v zmysle platného VZN pre p. Ľudovíta Szaba a manž. Ing. Silviu Szabovú a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Senci schváliť prenájom pozemku 

 

Hlasovanie: 

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 

 

 

6. Informácia o správe z odberu sedimentov a analytických prác – Slnečné jazerá 

 

- Mgr. Varga – predložil správu z odberu vzoriek sedimentov a analytických prác, 

odborný posudok z analytickej kontroly dnových sedimentov na Slnečných jazerách. 

Kvalita vody na jazerách sa znižuje. Analýzou a prieskumom sa vypočítalo, že sa tam 

nachádza 235.000 m³ sedimentu. Celkovo odsateľný sediment predstavuje množstvo 

275.000 m³ in situ. Laboratórnym rozborom vyšlo, že ide o inertný materiál. Nie je to 

odpad. Po úprave sa dá použiť (napr. ako izolačný materiál, sekundárne hnojivo...). Na 

severnej strane sa nachádza čerpacia stanica závlah, ktorú aktívne využívajú 

poľnohospodári na zavlažovanie, toto má pozitívny vplyv na jazero, nakoľko je 

podzemná voda nútená sa znovu vyvierať a dorovnať hladinu. V analýze je uvedené 

odporúčacie stanovisko jazero prehĺbiť. Problémom je, kde vyťažený materiál dočasne 

umiestniť a následne odviezť. Je to náročný povoľovací proces a logistika. Prvé jazero 

má prevažne ílovité podložie. Prehĺbenie v tejto lokalite je náročné a nákladné. 

Vhodné je prehĺbiť prieplav medzi Lobstrom a lodenicou a umiestniť tam čerpadlo, 

ktoré by vodu pretláčalo  a prišlo by k výmene vody na prvom jazere.  

- Ing. arch. Sedala – myslí si, že na prvom jazere, na jednom mieste, by sa mala 

prehĺbiť cca do 15 m jama, kde by vyvierala čerstvá voda (nakoľko prvé jazero je 

najstaršie a najplytšie – priemerná hĺbka 4 m).  

- Mgr. Varga – na prvom jazere je asi 4 m štrkovitého podložia a následne je tam 30-40 

m ílovitého, tvrdého podložia. Íl je nepriepustný a tvrdý, jeho „kopanie“ pod vodnou 

hladinou by bolo veľmi obtiažne. 

- p. Stolárik – myslí si, že použitie čerpadla, ktoré by cirkulovalo, okysličovalo vodu na 

prvom jazere je dobrý nápad 

- Mgr. Varga – záver - v rozpočte mesta je rozpočtovaných 40.000,- € na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na odstránenie sedimentov z dna Slnečných jazier. Čo je 
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dobrý prvý krok, nakoľko sa odstránením sedimentov zvýši výmena vody v jazere. 

Následne treba pracovať na príprave povoľovacích procesov na ťažbu (prehĺbenie 

jazier), čo by prinieslo väčší objem vody a lepšie prúdenie spodných vôd.  

 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 04/2021 

 

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

informáciu o správe z odberu sedimentov a analytických prác na Slnečných jazerách 

2. Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri MsZ v Senci berie na vedomie 

informáciu o správe z odberu sedimentov a analytických prác na Slnečných jazerách 

 

Hlasovanie: 

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (p. Varga), neprítomní: 2; 

p. Varga  - hlasovania sa zdržal, nakoľko správu z odberu vzoriek sedimentov  ako 

zamestnanec mesta predkladal do komisie. 

 

 

7. Informácia zástupcu primátora mesta Senec o cyklochodníkoch, cyklotrasách a 

kampani Bicyklom na Slnečné jazerá  

 

- Ing. Gubáni – prítomným ukázal aktualizovanú mapu koncepcie cyklotrás 

a cyklochodníkov v meste Senec. Mapa korešponduje s cyklokoncepciou BSK. 

Informoval o príprave a realizácii cyklotrás v meste (napr. cyklotrasa Senec – Pezinok 

sa dostala aj do koncepcie BSK, zadali sme vypracovať štúdiu na cyklotrasu od Senca 

ponad diaľnicu do logistiky, kde by sme sa napojili na cyklotrasu z Viničného, ktorá -  

ak všetko dobre pôjde - by mohla byť zrealizovaná do r. 2023, o cyklotrase Senec juh/ 

smer Bratislava, Billa – Tesco, o obnove cykloúseku pošta – Hečkova, o vybudovaní 

cykloprístreškov na ZŠ Mlynská). Vláda deklaruje, že do roku 2027 má byť na 

cyklodopravu použitých okolo 100 mil. eur. V areáli Slnečných jazier sa umiestnili 

bezpečné „účkové“ stojany pre bicykle a kolobežky).  

- ďalej predložil požiadavku občanov z Tehelnej a Robotníckej ul. o zjednosmernenie 

týchto ulíc, nakoľko si to vyžaduje dopravná situácia, 

- Ing. Kvál – o takýchto veciach musí rozhodnúť dopravný inšpektorát v spolupráci 

s útvarom výstavby pri MsÚ (prihliadajúc na generel dopravy). Následne vypracovaný 

projekt môže prerokovať komisia. Takisto je záujem zjednosmerniť cestu na 

Slnečných jazerách, 

- Mgr. Varga – navrhuje, aby sa zadalo vypracovanie dopravného projektu na celé 

jazerá v nadväznosti na priľahlé ulice/cesty. 

- Ing. Kvál – pánovi Šmihelovi predložil návrh, že by sa pouvažovalo o uzatvorení 

severnej strany SJ (od Bielej myši po recepciu pri hoteli Senec) pre motorové vozidlá 

cez jarné a letné mesiace (aspoň cez víkend), nakoľko autá parkujú v areáli jazier 

a parkovisko je prázdne. 
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- Ing. arch. Sedala – v sezóne okolo Country by nemali parkovať motorové vozidlá. 

Ani ak je to súkromný pozemok – autá nemajú čo parkovať na tráve. P. Helfer ho 

oslovil a prejavil záujem o debatu v tejto oblasti. Je ochotný kedykoľvek sa stretnúť. 

Mohlo by sa zorganizovať stretnutie SCR – poslanci - p. Helfer. 

- p. Stolárik – je vytlačená mapa trnavská pahorkatina, Senec a okolie, kde je 

cykloznačený, zmapovaný celý okres Senec (okrem 4 dedín: Vlky, Blatné, Kaplná, 

Čataj). Všetky dediny sú cykloznačkami prepojené – vyznačené. Pripravuje sa 

cykloznačenie Kráľová pri Senci – Hrubá Borša – Jelka – Včelárska paseka – Kráľová 

pri Senci – Senec.  

 

 

8. Rôzne 

 

- Ing. arch. Sedala – predložil sťažnosť seneckých taxikárov, že na železničnej stanici 

nemajú kde parkovať, keď čakajú zákazníkov (vybudovanie taxiboxov). 

 

 

9. Záver 

 

Na záver predseda Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom 

zastupiteľstve v Senci  Ing. Pavol Kvál poďakoval prítomným za účasť a o 17:30 h rokovanie 

komisie ukončil. P. Duray sa ospravedlnil a z rokovania komisie odišiel o 16:30 a p. Snohová 

o 16:40 h (ospravedlnená). 

 

 

 

        Ing. Pavol Kvál 

        predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Bronislava Gašparová 

28. 05. 2021 


