
Z Á P I S N I C A   č. 1 
 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 10.02. 2014 
 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1)  otvorenie 
2)  systém organizácie dopravy na Slnečných jazerách  
3)  prevádzková doba (otváracie - zatváracie hodiny) na Slnečných jazerách 
4)  diskusia 
5)  záver 
 

1) Dňa 10.02. 2014 sa v sobášnej sieni MsÚ v Senci konalo zasadnutie komisie podnikateľskej činnosti. 
Prítomných privítal predseda komisie p. Ladislav Nádaský a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Na 
zasadnutie bol prizvaný riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. Ing. Podolský. 

2) Systém organizácie dopravy na Slnečných jazerách – Parkovanie po príchode z Réckej cesty (okolo Holiday 
vilage) je po 18,00 hod. zdarma. Vozidlá prichádajú pomedzi stanmi, vyrušujú stanárov a tiež sa niektorí stanári 
dostanú do areálu takto „na čierno“. Návrh Ing. Podolského je, aby sa vytvorila rampa tak ako je to pri Hotely 
Senec a záchytné parkovisko v poslednom stanovom kempe, kde sa v súčastnosti zvyknú umiestňovať cirkusové 
stany. Zabráni sa tomu, aby vozidlá vyrušovali stanárov a svojou často bezohľadnou jazdou ohrozovali 
návštevníkov. Výnimka by platila pre ubytovaných v zariadeniach, ktoré sú areály, tí by sa preukázali 
ubytovacím poukazom a vjazd by im bol umožnený až k ubytovaciemu zariadeniu, rovnako ako chatárom. 
Parkovisko by bolo spoplatnené a po 18,00 hod. by bolo parkovanie zdarma.  

3) Prevádzková doba (otváracie - zatváracie hodiny) na Slnečných jazerách : Ing. Podolský navrhuje prijatie 
nového dodatku k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja a času poskytovania služieb, ktorým by sa zmenila 
prevádzková doba na SJ nasledovne: 

 piatok – sobota  prevádzky otvorené do 01,00 hod. vrátane hudobnej produkcie 
 nedeľa – štvrtok prevádzky otvorené do 01,00 hod. hudobná produkcia by bola možná do 24,00 hod.  
 
4) diskusia: V diskusii Ing. Podolský informoval členov komisie, že stavba „Drevená dedina“ pri vstupe na SJ – 
juh bola v dezolátnom stave, šíril sa odtiaľ zápach z odpadkov, jedla. Proti tejto prevádzke bola spísaná aj petícia 
z dôvodu hlučnosti a neporiadku. Z týchto dôvodov sa v 01/2014 stavba odstránila. Zostal priestor vhodný na 
realizáciu športovo – relaxačného komplexu s malým občerstvením. Za týmto účelom bude vytvorená komisia, 
ktorá posúdi tento návrh. Je tam dostatok parkovacích miest v karavanovom kempe mimo sezónu. Tento návrh 
musí schváliť dozorná rada. Projekt by sa mohol začať realizovať na jeseň 2014, aby v sezóne 2015 boli práce 
dokončené. V sezóne 2014 bude priestor využitý na umiestnenie kolotočov pre deti. 
 
5) záver 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka                                                            Ladislav Nádaský    

                                                                                                      Predseda komisie podnikateľskej činnosti      

 


