
 

Z Á P I S N I C A   č. 2 
 

zo zasadnutia komisie MsZpodnikateľskej činnosti konanej dňa 19.05. 2015 
 
 
 

Prezencia: prítomní : 8  podľa prezenčnej listiny 
                   neprítomní: 1 -  Peter Morvay 
                   ospravedlnili sa z neúčasti: 0 
 
 
Program: 
 
1)  Privítanie 
2)  Návrh na zmenu VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –  
     Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 
3)  Diskusia ohľadom podpory podnikateľských aktivít a výsledkov SCR 
4)  Rôzne 
5)  Záver 
 

1) Dňa 19.05. 2015 o 16,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ - Komisia podnikateľskej 
činnosti. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ - komisie podnikateľskej činnosti Ing. Mária 
Hudáková.  

2)  Komisia podnikateľskej činnosti už na minulom zasadaní  dňa 31.03.2015 za prítomnosti riaditeľa SCR Ing. 
Podolského diskutovala na tému úpravy prevádzkovej doby pohostinských zariadení na SJ v Senci počas LTS aj 
mimo sezónu, nakoľko však nebola komisia uznášania schopná, neprebehlo hlasovanie. 
Právne odd. MsÚ v Senci na základe poslaneckého podnetu Ing. M. Hudákovej a riaditeľa Správy cestovného 
ruchu Senec s.r.o.  Ing. Podolského pripravilo Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v Senci v znení Dodatku č. 1 a č.2, ktorým sa navrhuje zmena nasledovne: 
 
Článok 7 
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v zóne Slnečné jazerá 
1. Prevádzková doba prevádzkarní pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier určená od 15.júna  
    do 15.septembra nasledovne: 
 
    pondelok až nedeľa od 06,00 hod. do 02,00 hod., po 01,00 hod. len prísluchová hudba 
 
2. Prevádzková doba prevádzkarní pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier určená od 16.septembra  
   do 14.júna nasledovne: 
 
   a) pondelok až štvrtok od 06.00 hod. do 24.00 hod. 
   b) piatok a sobota od 06.00 hod. do 02.00 hod., po 01.00 hod. len prísluchová hudba 
   c) nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod. 
 
 
Návrh uznesenia č. 1/2015: KomisiaMsZ podnikateľskej činnosti prerokovala návrh zmeny prevádzkovej doby 
pohostinských zariadení na Slnečných jazerách v Senci a doporučuje MsR a MsZ prijatie, t.j. schválenie 
Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
 
Odôvodnenie: Predmetnú zmenu v prevádzkovej dobe prevádzkarní pohostinských služieb v areáli Slnečných 
jazier navrhujeme ako ústretovosť pre návštevníkov a prevádzkovateľov pohostinských zariadení na základe 
viacročných skúseností a práce na Slnečných jazerách. 
 
Hlasovanie:     za:  8            proti:  0         zdržal sa:  0    
 
 
 
 



3) Diskusia ohľadom podpory podnikateľských aktivít a výsledkov SCR 
Nakoľko prizvaný riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. sa nemohol zúčastniť zasadnutia komisie 
podnikateľskej činnosti, na túto tému sa diskutovalo len stručne a členovia komisie sa zhodli, že sa tejto téme 
budú venovať na najbližších zasadnutiach za prítomnosti zástupcov SCR.  
 
4) Rôzne – voľná diskusia 
 
5) záver 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ing. Mária Hudáková 

                                                                                                      Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti      

 

 

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka  

02.04.2015 

 


