Z Á P I S N I C A č. 3
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ v Senci konaného dňa
6. 10. 2011

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2011 Správy cetovného ruchu Senec s. r. o.
Návrhy do rozpočtu mesta Senec 2011
Rôzne

Dňa 6. 10. 2011 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SCR v Senci zasadala komisia
cestovného ruchu pri MsZ v Senci.
Zo zasadnutia komisie sa vopred ospravedlnili Mgr. Zuzana Lovíšková a Richard
Klúčik. Ing. Zoltán Kovács, Ing. Eva Paulechová a Jasmín Bosnič sa neospravedlnili.
1. Otvorenie
Podpredseda komisie pán Rezső Duray všetkých privítal, zahájil rokovanie a
oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2011 Správy cetovného ruchu Senec s. r. o.
Riaditeľ SCR Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský podrobne vyhodnotil letnú turistickú
sezónu 2011 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. Všetci prítomní obdržali vyhodnotenie aj
v písomnej forme.
3. Návrhy do rozpočtu mesta Senec 2011
Riaditeľ SCR Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský prítomných informoval o plánoch na
nasledujúcu turistickú sezónu 2012. Plánuje sa výstavba minigolfového ihriska, rekonštrukcia
vstupnej brány na juhu, rôzne outdoorové aktivity, atď. Ing. Juraj Nádaský očakáva väčšie
investície do cestovného ruchu aj od mesta. Konštatoval, že návratnosť investícií sa prejaví až
po niekoľkých rokoch, je to dlhodobejší proces.
4. Rôzne
.
Róbert Podolský – plánuje sa zvýšenie denného vstupného a permanentiek na jazerá,
ceny sa už niekoľko rokov nemenili a neustále stúpajú prevádzkové náklady na údržbu celého
areálu (prakticky od apríla do septembra sú v prevádzke sociálne zariadenia)
Juraj Nádaský – diferencovať cenu za ubytovanie v bungalovoch – percentuálne
znižovať cenu za viac prenocovaní
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Antónia Ostatníková – vidieť zmeny v celom areáli jazier, stále viac ľudí vyhľadáva
prostredie jazier aj mimo sezóny. Treba zakryť betónové časti pri detských šmýkalkách
Ivan Fendek – treba pokračovať v dobrých myšlienkach, zbierať skúsenosti aj od
majiteľov bufetových a reštauračných zariadení v areáli. Podľa neho úlohou SCR nie je
vytvárať väčší zisk, ale každodenne zabezpečovať chod celého areálu k všeobecnej
spokojnosti návštevníkov nielen počas, ale aj mimo sezóny
Na záver sa podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

..........................................
Rezső Duray
Podpredseda komisie MsZ
Zapísal: Mgr. Karol Balogh - tajomník
V Senci dňa 10. 10. 2011
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