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Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného 

dňa 12.10.2019 o 17:40 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto konania: Kultúrny dom , Školská, 900 27 Bernolákovo 
Zapisovateľ: Boris Pecháň 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia. 
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia. 
3. Činnosť združenia v roku 2018. 
4. Voľba predsedníctva Združenia. 
5. Schválenie plánu činnosti na rok 2020. 
6. Schválenie rozpočtu na rok 2020. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
1. Otvorenie 

 
Valné zhromaždenie Občianskeho združenia (ďalej len VZ OZ) otvoril a prítomných privítal predseda 
združenia Boris Pecháň. Podľa sčítania hlasov na prezenčnej listine, bolo prítomných 8 z 14 riadnych 
členov združenia, a tým skonštatoval, že zhromaždenie je v zmysle čl. 5.3., písm. g.) Stanov 
občianskeho združenia uznášaniaschopné. 
 

2. Schválenie programu Valného zhromaždenia. 
 
Boris Pecháň oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu, tak ako boli uvedené 
v pozvánke na valné zhromaždenie občianskeho združenia. 

 
Hlasovanie: 
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
Program VZ bol jednomyseľne schválený. 
 

3. Správa o hospodárení a činnosti združenia v roku 2018. 
 
Predsedajúci Boris Pecháň predniesol správu o hospodárení združenia. Uviedol, že ku dňu konania 
zhromaždenia malo združenie 14 riadnych členov. 
Informoval prítomných, že  schválená účtovná závierka emailovým hlasovaním v dňoch 7. – 17. 
februára 2019 a daňové priznanie za rok 2018, boli v zákonnej lehote odoslané elektronicky na 
Daňový úrad Bratislava spolu s výročnou správou. Výročná správa za rok 2018 je taktiež vystavená 
na našej webovej stránke www.railnet.sk. 
Činnosť OZ v roku 2018 prebiehala v súlade za účelom, na ktorý bolo združenie zriadené. 
 
Hlavnými aktivitami OZ v roku 2018 boli: 

 Zorganizovanie modulového prevádzkového stretnutia v SOŠ J.A. Gagarina 
v Bernolákove v dňoch 11.-14. X. 2018 

 Realizácia detského kútika v rámci podujatia „Rendez 2018“ v železničnom múzeu 
Bratislava východ, konaného v dňoch 16.-17. VI. 2018. 
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 Zabezpečovanie prevádzky internetovej stránky www.railnet.sk a poskytnutie webového 
priestoru pre ďalšie slovenské kluby a iných záujemcov o železničnú tematiku. 

 Tvorba článkov pre portál www.railnet.sk. 
 Zaregistrovanie združenia na poberanie 2% z dane. 
 Členovia združenia sa taktiež zúčastnili na modulových stretnutiach organizovaných klubmi s 

príbuzným zameraním: 
o Košice-Čaňa 2018, MK Košice 
o Jaroměř 2018 CZ, Klub Zababov 
o Hnúšťa 2018, Klub KŽM Kokava 
o Prievidza 2018, KŽM Bojnice 
o Hluk CZ, klub Zababov 

 
OZ hospodárilo v roku 2018 s prebytkom, jeho príjmy dosiahli sumu 1 440,89 € a výdavky sumu 
988,08 €, čo je rozdiel 452,81 € a stavom majetku k 31.12.2018, 1 448,73 €. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výročnej správe združenia za rok 2018. 
 

Uznesenie č.1/2019 
Hlasovanie: 
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
VZ OZ schvaľuje správu o hospodárení a činnosti OZ za rok 2018. 
 

4.  Voľba do predsedníctva Združenia. 
 

Predsedajúci Boris Pecháň navrhol prítomným zvoliť opäť do predsedníctva člena združenia Ing. 
Igora Budaya, ktorému skončilo trojročné funkčné obdobie. 
Prítomní súhlasili s návrhom zachovať pôvodných členov predsedníctva združenia. 

 
Uznesenie č.2/2019 

OZ Railnet schvaľuje: 
voľbu za člena Predsedníctva Ing. Igora Budaya 
Hlasovalo: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, člen Predsedníctva bol schválený.  
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5. Schválenie plánu činnosti na rok 2020. 
 
Predseda predniesol predbežný návrh plánu činností OZ Railnet na  rok 2020: 
 

 Zorganizovať modulové prevádzkové stretnutie v mierke TT v termíne, jeseň 2020 
 Zorganizovať modulové prevádzkové stretnutie v mierke H0 
 Zúčastňovanie sa členov na akciách organizovaných klubmi alebo združeniami s podobným 

zameraním ako naše združenie.  
 Zabezpečiť kútik tvorivých dielní pre deti popri železničných akciách  
 Prevádzka a údržba internetovej webstránky www.railnet.sk 
 Priebežne uverejňovať články na našu webovú stránku www.railnet.sk 
 Registrácia združenia ako poberateľa 2% dane z príjmov 

 
Uznesenie č.3/2019 
Hlasovanie: 
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
Zhromaždenie schvaľuje plán činnosti na rok 2020 
 

6. Schválenie rozpočtu združenia na rok 2020 
 
Predseda navrhol ponechať pôvodnú výšku členského poplatku na rok 2020 na 12,- €, vzhľadom na 
kladný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018. 

 
Uznesenie č.4/2019 
Hlasovanie: 
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
VZ OZ schvaľuje pôvodnú výšku členského poplatku na rok 2020.  

 
 Ďalej predložil prítomným predpokladané príjmy a výdavky na rok 2020. 

Predpokladané výdavky v EUR: 
 
WEB:   136,60 
Registrácia 2%:  75,00 
Akcia Bernolákovo: 280,00 
Drobné výdavky: 30,00 
   -------- 
Spolu   521,60  
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Predpokladané príjmy v EUR: 
 
Z členských príspevkov:  120,00 
Dary:      47,63 
KOTP refakt.WEBu:    42,53 
Z usporiadanie akcie:  150,00 
    --------- 
Spolu    360,16 
 
 
Uznesenie č.5/2019 
 Hlasovanie: 
 Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 VZ OZ schvaľuje rozpočet na rok 2020. 
 

7. Rôzne 
 
Predseda navrhol prítomným zvoliť p. Stanislava Kováča ako čestného člena združenia s platnosťou 
členstva do 31. 12. 2019 za pomoc pri sprostredkovaní nájmu sály v Kultúrnom dome v Bernolákove 
z dôvodu konania akcie modulového stretnutia ktoré organizovalo naše Združenie. Zároveň navrhol 
preplatiť mu vynaložené náklady na prenájom z prostriedkov združenia Railnet na základe 
uzatvorenej Zmluvy o nájme medzi ním a Obecným úradom v Bernolákove zo dňa 10.10.2019 vo 
výške 288,- €.  
 

Uznesenie č.6/2019 
 Hlasovanie: 
 Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
VZ OZ schvaľuje uvedený návrh.  
 
Po krátkej diskusií sa prítomní dohodli, že dajú preveriť cenu výroby klubových tričiek, z ktorých 
časť sa môže preplatiť z prostriedkov združenia. Cenovú ponuku zaistí Erik Mihalský.   
 

8. Záver 
Predseda OZ Boris Pecháň zhromaždenie ukončil o 18:00 hod. a poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť v našom združení Railnet. 
 
V Bratislave dňa 18.10.2019 
 
 

 
---------------------------------- 

Boris Pecháň 
      predseda OZ Railnet 


