Prevádzkový poriadok
Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.
Rekreačná

lokalita

Slnečné

jazerá v znení dodatkov

Článok 1

úvodné ustanovenia
1. Od 19. decembra 2008 spravuje rekreačnú lokalitu Slnečné jazerá v Senci Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.,
len "správca") so sídlom Námestie 1. mája č. 4, 903 01 Senec. Tel.: 02145928224, 02145923324, 02145923080,
www.slnecnejazera.eu.

(ďalej

2. Účelom tohto prevádzkového poriadku je úprava prevádzky a využívania rekreačnej a chatovej oblasti, ochrana bezpečnosti
a hygieny, starostlivosť o životné prostredie, ochrana verejného poriadku a ostatných verejných záujmov pri rekreačnej činnosti.
3. Tento prevádzkový poriadok sa
nasledovne:

vzťahuje

na

rekreačnú

a chatovú

oblasť Slnečné

jazerá v Senci, ktorá je vymedzená

Slnečné jazerá Juh - breh jazera od futbalového !itadióna v smere pozdlž Rybárskej ulice a časti Hečkovej ulice, poza kaplnku

najsvätej!iej Trojice až po budovu
až po vchod na Malinovej ceste.

železničnej

stanice,

ďalej

k železničnému prejazdu do priemyselnej

Slnečné

jazerá Sever - breh jazera a pláže od Rybárskej ulice, autokemping, po záliv jazera
cesty smerom do obce Réca.

časti

končiaci

smerom k obci Réca

v blízkosti Malinovej

4. Rekreačné stredisko poskytuje v!ietkým náv!itevníkom zmluvne odborne spôsobilú záchrannú zdravotnú službu a vodnú
záchrannú službu počas letnej turistickej sezóny od 1. júna do 15. septembra.

Článok 2

Základné údaje o vode
1. Jazero je prírodné !itrkovisko s vodnou plochou 78 ha. Kvalita vody je pred začiatkom a počas letnej turistickej sezóny
pravidelne sledovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 30812012 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská,
ktorá nadobudla účinnosť 1. 10. 2012.
2. Správca zabezpečuje sledovanie kvality vody na základe dohody o vykonávaní odborných a laboratórnych analýz
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislavy, Ružinovská č. 8.

Článok 3

Druh a spôsob poskytovania služieb
1. Správca zabezpečuje v areáli tieto služby:

al vonkaj!iie sprchy na studenú vodu a vnútorné sprchy na studenú aj teplú vodu, umyvárne
bi kuchynka a

práčovňa

pre karavan na južnej strane, 2 kuchynky na severnej strane

cl výtokové stojany na pitnú vodu
dl bezplatné hygienické zariadenia

el výlevka pre chemické WC na južnej strane

fi prezliekárne
gi detské ihriská
hl tenisový kurt a ihrisko na plážový volejbal
ch/

požičovňa člnov

a vodných bicyklov

i/ pravidelné denné upratovanie priestorov
j/ denná výmena plastových vriec na odpad
kl koše na psie exkrementy
ll pravidelná kosba, polievanie areálu a odvoz komunálneho odpadu

Článok 4

Podmienky prevádzky a
rekreačných

ďalšej

výstavby

zariadení

1. Pri prevádzke existujúcich rekreačných zariadeni musia prevádzkovatelia
mesta Senec týkajúci sa lokality Slnečné jazerá.

dodržiavať

tento prevádzkový poriadok a VZN

2. Všetky právnické a fyzické osoby (prevádzkovatelia), ktoré prevádzkujú rekreačné a ubytovacie zariadenia ako poskytované
služby v rámci pôsobnosti tohto nariadenia, sú povinné vydať pre svoju činnosť v lokalite Slnečné jazerá prevádzkový poriadok,
kde budú podrobné podmienky prevádzky týchto zariadení.
3. Majitelia alebo prevádzkovatelia hromadných rekreačných zariadeni a hotelov v rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné
jazerá, sú povinní podľa lôžkovej kapacity zakúpiť pre svojich návštevníkov permanentky na vstup do areálu a pre svojich
zamestnancov služobné preukazy v termíne do zahájenia letnej turistickej sezóny.
4. Majitelia súkromných chát majú nárok na
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.

voľný

vstup na svoju

nehnuteľnosť

(6 permanentiek na 1 chatu), ktoré im vydá

5. Ceny vstupného a permanentiek sú zverejnené na vývesných tabuliach (oznamy pre návštevníkov) na vstupných bránach do
areálu a na www.slnecnejazera.eu.
6. Prevádzková doba strediska (výber vstupného) je od 8.00 hod. do 18.00 hod. v závislosti od poveternostných podmienok.
Ostatné ubytovacie služby (stanový, karavanový kemping, bungalovy a apartmán) sú zabezpečené nepretržite.
7. Objekty a zariadenia v rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné jazerá nesmú byť oplotené s výnimkou možnosti
oplotenia, bezpečnostného oplotenia vodných zdrojov, čerpacích stanic a objektov závlah, objektov
stravovacích zariadení pre verejnosť a zariadení ŽS. Vodná plocha a brehy jazera v šírke dvoch metrov sú prístupné pre
každého návštevníka.
bezpečnostného

8. Výstavba rekreačných a podnikateľských objektov, ktoré slúžia na plnenie funkcií rekreačnej a chatovej oblasti sa môže
uskutočňovať len na základe územného rozhodnutia a podmienok vydaného stavebného povolenia podľa ustanovení zákona
č.S0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9. Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú

zodpovednosť,

sú povinní

riadiť

sa

podľa

pokynov zamestnancov prevádzky.

Článok 5

Poriadanie kultúrnych a

spoločenských

podujatí

1. Uskutočňovanie verejných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí je možné len na základe povolenia správcu
rekreačnej a chatovej oblasti a v súlade s ustanovením príslušných právnych predpisov a VZN mesta Senec.

2. Kultúrnymi a spoločenskými podujatiami (ďalej len "podujatie"), sa rozumejú tanečné zábavy, diskotéky, reprodukovaná
hudba a iné hromadné akcie z oblasti spoločenskej zábavy.
3. Podujatie v rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné jazerá je možné poriadať podľa platného VZN mesta Senec v spolupráci
so správcom.
Usporiadateľ je povinný najneskôr 2 pracovné dni vopred požiadať o súhlas na usporiadanie podujatia správcu areálu.
Podujatie sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom správcu. Usporiadateľ je povinný dodržiavať normy hlučnosti v zmysle
platných predpisov. Ďalej zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, zachovanie poriadku
počas jeho priebehu, za dodržiavanie autorských, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných
predpisov.

4.

Článok 6

Stanovanie, táborenie, používanie obytných prívesov a obytných vozidiel
1. Stanovanie, táborenie, používanie obytných prívesov a obytných automobilov v rekreačnej a chatovej oblasti je povolené len
na vyhradených miestach. Mimo týchto miest je táto činnosť zakázaná.
2. Kapacita prírodného kúpaliska je 1O 000 osôb.

Článok 7

Kúpanie a vodné športy
1. Kúpanie v jazere je na vlastné nebezpečenstvo. Biela vlajka na stožiari upozorňuje plavcov na kúpanie za asistencie VZS,
vlajka bez asistencie VZS. Pre plavcov je povolené kúpanie na celej vodnej ploche jazera. Pre ne plavcov a deti do 1O
rokov sa odporúča kúpanie len v pobrežných plytkých vodách, ktoré však nie sú osobitne vyznačené. Pri kúpaní v oblastiach
určených pre šport je nutné dodržiavať zvýšenú pozornosť.
červená

Slnečných jazier je zakázané používať všetky druhy motorových člnov poháňaných spaľovacími
motormi s výnimkou motorových člnov Vodnej záchrannej služby, Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru SR a správcu
rekreačnej a chatovej oblasti počas výkonu ich úloh a motorových člnov (malých vodných plavidiel), ktorých použitie bolo
individuálne povolené podľa osobitných predpisov (PO č. 33/2007), pre prípady oficiálne organizovaných športových akcií
(pretekov) viď príloha k PO č. 33/2007 Štátnej plavebnej správy.

2. Na vodnej ploche areálu

3. Prevádzka plachetníc je v období od 15. 6. do 28. 8. kalendárneho roka možná nasledovne:
A) na vodnej ploche jazera č. 5 mimo jeho severnej časti, vymedzenej bójami a vyhradenej kúpajúcim
- iba v pracovných

dňoch

pondelok až piatok (mimo sobôt a nediel)

- preprava plachetníc na 5. jazero je možná len
- maximálny

počet

- za túto aktivitu zodpovedá

Akékoľvek

plavebnou dráhou

plachetníc na 5. jazere je stanovený na 12 kusov

-maximálny počet sprievodných motorových
obmedzený na 2 kusy

B) vo vymedzenej
neobmedzene

vyznačenou

časti

výlučne

jazera

č.

člnov,

vykonávajúcich záchrannú a

organizátor tréningovej

zabezpečovaciu

službu je

časti

2 medzi ostrovom a západným brehom

určenej

pre výcvik,

vyznačenej

žltými bójami

výnimky z uvedeného sú možné len so súhlasom správcu.

4. Prevádzka windsurfingu je na vodnej ploche v období od 15. 6. do 28. 8. kalendárneho roka regulovaná vlajkovou
signalizáciou zo stanoviska

plavčíka

nasledovne: biela vlajka- zákaz windsurfingu,

červená

vlajka- windsurfing povolený.

5. Pri kúpaní a používaní nemotorových plavidiel na vodnej ploche rekreačnej oblasti je každý povinný dodržiavať pravidlá
plavby a pokyny plavčíkov a pracovníkov správcu rekreačnej a chatovej oblasti a rešpektovať signály vhodnosti podmienok na
kúpanie.

6. Vodné športy sa v areáli môžu vykonávať len na častiach vodnej plochy určenej a vyznačenej na tento účel správcom
rekreačnej a chatovej oblasti. Organizovaný individuálny jachting je v období od 15. 6. do 15. 9. povolené vykonávať výlučne na
5. jazere mimo časti pri severnej pláži vyhradenej pre plavcov a vyznačenej bielymi bójami. Koridor, slúžiaci na preplavbu
plachetníc a plocha pred lodenicami slúžiaca na výuku mládeže sú vyznačené žltými bójami. O bóje sa stará správca vodnej
plochy v súčinnosti s jachtárskymi klubmi a vodnou záchrannou službou.

Článok 8

Športový rybolov
1. Sportový rybolov môžu vykonávať iba držitelia platných rybárskych lístkov a hostia s povolením, vydaným podľa osobitných
právnych predpisov podľa Z. č. 13912002 Zb. o rybárstve.
2. Pri výkone rybolovu je každý povinný

dodržiavať

miestny rybársky poriadok MsO SRZ Senec a jeho doplnky.

3. Preteky v športovom rybolove, alebo akékoľvek hromadné podujatia pri love rýb na Slnečných jazerách musia byť vopred
zahlásené a poriadané so súhlasom správcu za predpokladu záruky zachovania vzhľadu a čistoty priestorov vyhradených na
prevádzkovanie podujatia.

Článok 9

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a udržiavanie poriadku a čistoty
1. V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ochrany majetku a zabezpečovania
poriadku a čistoty na území rekreačnej a chatovej oblasti Slnečné jazerá v Senci je každý povinný:

al

dodržiavať

nerušiť

pravidlá občianskeho spolužitia a svojím správaním nerušiť právom chránené záujmy ostatných osôb,
okolie neprimeraným krikom alebo reprodukovanou hudbou

bi udržiavať poriadok a čistotu, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu
ovzdušia alebo vody (odhadzovanie odpadkov, spaľovanie odpadkov, umývanie motorových vozidiel, znečisťovanie
vody ropnými látkami)

cl

chrániť

dl

odoberať

flóru a faunu
pitnú vodu len zo zdrojov na to

určených

el odkladať odpadky len na určené miesta, odpadky, ktoré nie je možné v uvedených nádobách odvážať (zvyšky
stavebného materiálu a pod.}, je producent odpadu (majiteľ chaty) povinný odvážať na vlastné náklady na centrálne
smetisko (zberný dvor)
fi

parkovať

určených,

motorové vozidlá len v priestoroch na to vyhradených a jazdiť na nich len po komunikáciách na to
nie na plážach a brehoch jazera

gi dodržiavať prikázanú
hl každý je povinný

rýchlosť

počínať

motorových vozidiel

si tak, aby

nezapríčinil nebezpečenstvo

požiaru a

dodržiavať

protipožiarny poriadok.

Článok 10

Vstup na
1. Vstup osôb na

ľad

ľad

zamrznutého jazera

zamrznutého jazera a prevádzkovanie zimných športov je na vlastnú

2. Je zakázané na zamrznutej ploche jazier
inými motorovými vozidlami.

rekreačného

areálu

jazdiť

zodpovednosť.

automobilmi, motocyklami, motokárami alebo

3. Vysekávať otvory do ľadu z dôvodu okysličovania vody a kŕmenia rýb môžu iba poverení členovia miestnej
rybárskej organizácie. Vysekané otvory sú povinní označiť a zabezpečiť bezpečnými zábranami.

Článok 11

Zakázané
1. V

rekreačnej

skladovať

al

a chatovej oblasti

Slnečné

činnosti

jazerá v Senci je zakázané :

a spaľovať domový a záhradný odpad a iné materiály, ktoré znečisťujú dymom, plynmi a sadzami

ovzdušie
b/ zakladať táborové ohne
nechávať

cl

zapnuté

spaľovacie

motory a

obťažovať

d/ vodiť psov ako aj iné zvieratá na pláže a do vody
chovať

el

fi

kŕmiť

hydinu alebo

domáce zvieratá a

počas

pásť

letnej turistickej sezóny

dobytok

ryby a vodné vtáctvo

gt

používať

h/

prevádzkovať

ch/

veľké

tak svoje okolie nadmerným hlukom

zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou

predávať

zariadenia

tovar a

ľudovej

ponúkať

technickej zábavy

(kolotoče

a pod.), bez príslušného povolenia

služby bez príslušného povolenia a mimo vyhradených priestorov

i/ počas letnej turistickej sezóny v období od 1. 6. do 14. 6. počas sobôt a nedieľ a od 15. 6. do 15. 9. kalendárneho
roka vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť. tento zákaz sa nevzťahuje na prípady havarijných opráv
j/ dovážať odpad do areálu
i/ vykonávať iné

činnosti

v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom

Článok 12
Záverečné

ustanovenia

1. Dodržiavanie ustanovení tohto predpisu kontrolujú orgány Dozornej rady správcu, orgány protipožiarnej ochrany,
polície, mestskej polície, rybárska stráž, orgány hygienickej kontroly a poverení pracovníci správcu.
2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Dozornej rady správcu a Valného zhromaždenia správcu
v Senci dňa 17.05.2010.
3. Nadobúda

účinnosť dňom

schválenia.

4. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku bol schválený na zasadnutí Dozornej rady správcu a Valného
zhromaždenia správcu v Senci dňa 20.04.2011.

5. Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku bol schválený na zasadnutí Dozornej rady správcu a Valného
zhromaždenia správcu v Senci dňa 02.04.2012.
6. Dodatok č. 3 k prevádzkovému poriadku bol schválený na zasadnutí Dozornej rady správcu a Valného
Spriva cestovného ruchu St
zhromaždenia správcu v Senci dňa 07.06.2013.
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