
Z Á P I S N I C A   č. 5 
 

zo zasadnutia komisie MsZ podnikateľskej činnosti konanej dňa 07.10. 2015 
 
 
 

Prezencia: prítomní podľa prezenčnej listiny: 6   
                  neprítomní: 3 (ospravedlnili sa z neúčasti 2 členovia) 
 
 
Program zasadnutia: 

1) Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec“ , 
ktoré na základe pripomienok určil Okresný úrad životného prostredia Senec a ich vplyv na 
podnikateľské prostredie. viď. príloha 

2) Informácia riaditeľa správy Cestovného ruchu Senec s.r.o. o sezóne 2015. Návrhy 
a požiadavky SCR na rozvoj cestovného ruchu smerujúce k rozšíreniu sezóny na Slnečných 
jazerách.  

3) Rôzne 

4) Záver 

                   
Dňa 07.10. 2015 o 15,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ - Komisia 
podnikateľskej činnosti.  
     Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ - komisie podnikateľskej činnosti Ing. Mária 
Hudáková.  
 
1) Pani predsedníčka Hudáková predložila členom komisie materiál - Rozsah hodnotenia pre 
strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia – „Územný plán mesta Senec“. 
Rozsah hodnotenia vydal Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie. V časti 
dokumentu Rozsah hodnotenia – Špecifické požiadavky je medzi inými uvedené, v bode 2.2.10, že „ 
Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie venovať náležitú pozornosť cyklotrase a zosúladiť 
s nadradeným dokumentom ÚPNR-BSK a vypracovať generel cyklotrás“. Pani Hudáková informovala 
členov komisie, že  zadala podnet MsZ na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 10 000,-Eur 
na vypracovanie projektovej dokumentácie-resp. štúdie ohľadom cyklotrás.Pani Hudáková požiadala, 
aby riaditeľ SCR Ing. Podolský sa stretol pánom Findlom z odboru dopravy a dráh z BSK, ktorý je 
zodpovedný za cyklotrasy a spoločne prediskutovali možnosti turistických cyklotrás v okrese Senec, 
ktoré budú mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu. 
 
 
2)   Riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. Ing. Podolský informoval prítomných, že LTS 2015 
bola v súvislosti s dosiahnutým horpodárskym výsledkom úspešná a v porovnaní s rokom 2013 bola 
ešte lepšia. LTS pozitívne ovplyvnilo predovšetkým priaznivé slnečné počasie. Z ekonomického 
hľadiska aj z hľadiska návštevnosti  bola LTS napriek veľkej konkurencií v blízkom okolí veľmi 
dobrá. Zmenila sa štruktúra návštevníkov, pričom ich v tomto roku prichádzalo viac zo Slovenska ako 
zo zahraničia. Nárast v počte ubytovaných v zariadeniach SCR bol v porovnaní s rokom 2014 o 3 400 
osôb viac a to najmä v bungalovoch, ktoré prešli rozsiahlejšou rekonštrukciou. Výsledok – účtovný 
zisk k 30.9. 2015 je 111 407,- Eur. Predaných bolo 4 880ks permanentných vstupeniek pre senčanov, 
celkovo bolo predaných 9 996 permanentných vstupeniek. Ku koncu roka 2015 SCR počíta 
s hospodárskym výsledkom – ziskom cca 15 000,- Eur a to z dôvodu, že SCR plánuje do konca roka 
ešte niekoľko investícií v areály SJ. Boli vybudované nové sprchovanie zariadenia, kamery, plánuje sa 
investícia 10 000,-Eur na označenie existujúcich cyklotrás podľa plánu, vybudovanie vonkajších spŕch 
na severnej strane SJ, doplnenie plastových nádob na odpad. V roku 2016 sa budú musieť kúpiť nové 



záchranárske člny. Osvedčili sa a teda bol záujem rekreantov o ležadlá a slnečníky na južnej strane, 
preto sa plánuje zabezpečiť ich aj na severnú stranu SJ. P. Poór vyjadril pochvalu SCR najmä za 
organizáciu rôznych zaujímavých kultúrnych podujatí, akcií, ktoré návštevníci veľmi chválili. 
 
3) V bode rôzne sa diskutovalo ohľadom dopravnej situácie počas LTS a to na severnej strane SJ, kde 
je Štefánikova ulica jednosmerná a teda návštevníci nemôžu zo SJ odchádzať po tejto ulici a počas 
LTS  nemohli ani opustiť areál jazier – severnú stranu cez Dúhovú ulicu, čo komplikovalo dopravnú 
situáciu najmä v blízkosti hotela Senec a Delfín. Väčšina členov komisie sa zhodla, že Štefánikova 
ulica by mala byť počas LTS obojsmerná, nakoľko je aj dostatočne široká. Ing. Hudáková dostala za 
úlohu preveriť možnosti zrušenia zjednosmernenia Štefánkovej ulice počas LTS keďže toto značne 
komplikuje dopravnú situáciu pri vstupe na Slnečné jazerá a ulica je už odťažená vybudovaním novej 
prístupovej cesty okolo Aquaparku. 
 
4) záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Mária Hudáková 

                                                                                          Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti      

 

 

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


