
Z Á P I S N I C A   č. 4 
 

zo zasadnutia komisie MsZpodnikateľskej činnosti konanej dňa 31.03. 2015 
 
 
 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1) Zoznámenie sa členov komisie 
2)  Problematika hazardných hier, možnosti zníženia negatívneho dopadu 
3)  Podnikateľské prostredie na Slnečných jazerách, stav a možnosti zlepšenia 
4)  Koncept územného plánu a jeho vplyv na rozvoj turizmu/rekreácie v našom meste 
5)  Diskusia 
6)  Záver 

Dňa 31.03. 2015 o 16,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ - Komisia podnikateľskej 
činnosti. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ - komisie podnikateľskej činnostiIng. Mária 
Hudáková. Zároveň oboznámila prítomných s rokovacím poriadkom komisie a  s programom zasadnutia. Zo 
zasadnutia komisie MsZ – komisie podnikateľskej činnosti sa vopred ospravedlnili: Ing. Szilárd Németh,                             
Ing. Ingrid Bulavčiaková, Jasmin Bosnič a Peter Morvay, p. Róbert Poór. 

 

1) Zoznámenie sa členov komisie 
    Následne po zoznámení sa prítomní členovia dohodli na termínoch zasadnutí komisie nasledovne: 
    27.5., 19.8., 7.10., 11.11. 2015 o 16:00 
 
2) Problematika hazardných hier, možnosti zníženia negatívneho dopadu 
Za prítomnosti prizvanej vedúcej pracovníčky odboru sociálnych služieb MsÚ v Senci PhDr. Matulovej prebehla 
diskusia na tému – hazardné hry v Secni. Prítomní členovia komisie sa zhodli, že  kompetetní pracovníci 
mestského úradu ( z odboru sociálnych služieb a odd. miestnych daní a poplatkov ) budú občanom, ktorí o to 
prejavia záujem poskytovať pomoc s uplatnením práva v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 171/2005 o hazardných 
hrách a to citujem „Ak o to písomne požiada osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, 
alebo jej blízka osoba, prevádzkovateľ herne je povinný odmietnuť takejto osobe prístup do herne“. Kompetentní 
pracovníci vo vzájomnej spolupráci poskytnú týmto osobám, ktoré o to prejavia záujem pomoc pri vybavovaní 
„zákazu vstupu do herne“. Tému zrušenia hazardných hier v meste petíciou si zatiaľ vyžaduje pravdepodobne 
väčšiu vôľu obyvateľstva a vzhľadom na potrebu podpísania petície 30% obyvateľov mesta by bola potrebná 
spolupráca s MÚ a všetkými poslaneckými klubmi čo zatiaľ nevidia ako dosiahnuteľný cieľ a nevedno aký efekt 
by takýto postup priniesol či by sa gamblerstvo neprevádzkovalo ilegálne alebo nekontrolovane prostredníctvom 
internetových hier. Je potrebné sledovať sťažnosti občanov v tomto smere a kriminalitu spojenú s hazardnými 
hrami, či pribúdanie obyvateľov, ktorí majú problém s hazardom prostredníctvom pracovníkov sociálneho 
odboru a neziskových organizácií v meste a samozrejme osveta mládeže spojená s poukázaním na 
nebezpečenstvá z hazardu. 
 
3) Podnikateľské prostredie na Slnečných jazerách, stav a možnosti zlepšenia 
    Diskusia prebiehala za prítomnosti riaditeľa Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. Ing. Podolského. Ing. 
Podolský zhodnotil výsledky za 8 rokov, počas ktorých sa o pláže, stanový a karavanový kemp, športoviská stará 
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. (ďalej SCR) ako pozitívne. Za uvedené obdobie SCR investovala do SJ cca 
380000,- eur a to na nové vstupné brány, vybudovanie parkoviska na severnej strane, športovisko, nové toalety, 
údržbu, na kompletnú rekonštrukciu bungalovov a iné. Prosperovanie SCR je závislé hlavne od počasia a sezóna 
2014 vzhľadom na počasie (vyberalo sa vstupné len 25 dní) bola veľmi nepriaznivá.   
V sezóne 2015 sa počas 8 týždňov budú konať v amfiteátri „Hudobné slávnosti“, ktoré bude financovať 
a organizovať SCR.  Soboty budú patriť modernej hudbe a nedele budú patriť ľudovým kapelám. 
Diskutovalo sa na tému vyberania vstupné a permanentiek. Pani predsedníčka navrhovala zrušenie vyberania 
vstupného a predaja permanentných vstupeniek pre Senčanov, ktorí sú prihlásení v Senci na trvalý pobyt, 
nakoľko je presvedčená, že by  počet návštevníkov, Senčanov stúpol a príjem so vstupného by sa kompenzoval 
z príjmu z podielových daní. 
Ďalej sa Ing. Hudáková snažila dať do pozornosti aktivity, ktoré sú zdrojom príjmu bez ohľadu na priazeň 
slnečného počasia a možnosti rozšírenia turistickej sezóny na dlhšie časové obdobie. Spomenula urbanistickú 



štúdiu Slnečných jazier a Hlbokého jazera z roku 2005, ktorá by v tomto ohľade bola výborným 
územnoplánovacím podkladom. Zistí prečo sa tak svojho času nestalo. 
Hovorilo sa na tému otváracích hodín pohostinských zariadení na SJ (bufetov). Prítomní členovia sa zhodli, že 
by bolo dobré porozprávať sa na túto tému s priamo s prevádzkovateľmi bufetov a prevádzková doba počas 
letnej turistickej sezóny by mala byť upravená nasledovne: celý týždeň v rovnakom čase pondelok až nedeľa do 
02:00 hod. a hudobná produkcia  do 01,00 hod. V súčasnosti je povolená hudobná produkcia nasledovne: po 
22,00 hod. je povolená len prísluchová hudba okrem piatku a soboty. 
 
4) Koncept územného plánu a jeho vplyv na rozvoj turizmu/rekreácie v našom meste 
     Predsedníčka komisie p. Hudáková poukázala na problém s územným plánovaním na SJ a to, že by mesto 
nemalo prijať územný plán, ktorý by umožňoval ďalšiu výstavbu obytných domov v blízkosti SJ, nakoľko vidí 
problém v tom, že budú narastať počty sťažností na hluk a nekomfortné bývanie v tejto lokalite, ktorá má slúžiť 
cestovnému ruchu a rekreácií. Konkrétne informovala prítomných o plánovanej výstavbe RD alebo bytovky 
v bezprostrednej blízkosti Aquaparku v Senci. Vidí problém v stále prebiehajúcom odpredaji „kúskov“ 
pozemkov medzi rekreačnými chatami v areály SJ, čo má za  následok stále menšie plochy pláží, ktoré by boli 
prístupné všetkým návštevníkom. 
Diskutovalo sa na tému zriadenia cyklotrasy Senec – Pezinok, ktorú by občania uvítali. Pani predsedníčka 
Hudáková  je toho názoru, že cyklotrasa by mala byť zakomponovaná do územného plánu a tak by jej budúca 
realizácia bola istejšia. 
 
5) záver 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Hudáková 

                                                                                                      Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti      

 

 

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka  

02.04.2015 
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