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Názov materiálu: Zmena členov v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu 

Senec, s.r.o. 

Návrh na uznesenie: 

 
1. MsZ schvaľuje odvolanie Zuzany Gabrišovej Košecovej, nar. xxxxxxx, bytom 

xxxxxx z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, 
s.r.o. 
 

2. MsZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení menovanie Jany Némethovej, nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxx do funkcie člena Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu 
Senec, s.r.o., na dobu neurčitú. 
 

3. MsZ poveruje primátora Mesta Senec, aby na najbližšom valnom zhromaždení 
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. konal v súlade s týmto uznesením. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov. 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: poslankyňa MsZ v 

Senci 
Jana Turanská  

Vypracoval: vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 



 
 
  

> -----Original Message----- 

> From: Jana Turanská < >  

> Sent: Tuesday, January 28, 2020 10:13 PM 

> To: repassyovaj@senec.sk; juraj.gubani@senec.sk; badinskyd@senec.sk 

> Subject: Odvolanie clena Dozornej rady SCR za poslanecky klub Moje Mesto a 

menovanie noveho clena 

>  

>  

> Dobry den. 

> Ziadam zaradit do najblizsieho rokovania MsZ i odvolanie clenky DR Zuzany 

Gabrisovej Kosecovej, nakolko uz nie je clenkou poslaneckeho klubu Moje Mesto 

a vymenovanie novej clenky za nas poslanecky klub, kde navrhujeme Janu 

Nemethovu. Dakujem, s pozdravom Jana Turanska 

>  

 

 



Ing. Jana Némethová 
90301 Senec 
 
Vzdelanie 
1986-1991 Vysoká škola zemědelská Brno, záhradnícka fakulta Lednice n. Morave 
1982-1986 Gymnázium Kováčska 28, Košice 
 
Pracovné skúsenosti. 
2006- po súčastnosť, Plant service s.r.o, Senec  
 - administratívne práce, skladové hospodárstvo. 
 
1994-1999, Arbor v.o.s, Senec 
- tvorba a realizácia záhrad. 
- maloobchod - organizácia chodu garden centra. 
- veľkoobchod - starostlivosť o zverených dodávateľov, odberateľov, vypracovanie cenových 
ponúk, organizácia prepravy. 
 
1993-1994, ročný pobyt v Anglicku 
 
1992, Botanická záhrada, Košice 
- fytopatológ 
 
1991-1992, Záhradnícky a sadovnícky podnik, Košice 
- gardencentrum  
 
Jazykové znalosti 
Anglický jazyk FCE certifikat 
 
Ostatné znalosti 
Práca s PC: užívateľská úroveň 
Vodičský preukaz: typ B  
Kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva 
 
Záujmy 
Záhradná architektúra, tvorba zelene, dejiny a umenie, turistika a cestovanie, fotografovanie. 






