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Výročná správa OZ Railnet za rok 2019 
Názov občianskeho združenia: Railnet 
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924 
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750 
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka 
Webová stránka: http://www.railnet.sk 
e-mail: klub@railnet.sk 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., číslo transparentného účtu: IBAN SK8183300000002700882058 
 

I. Úvod 

Občianske združenie Railnet bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-
900/90-46750 dňa 2.9.2015. Dňa 13.11.2017 boli zaregistrované nové Stanovy združenia pod číslom 
spisu VVS/1-900/90-46750-1, čím pôvodné Stanovy zo dňa 2.9.2015 stratili platnosť.  

 Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Z. z. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z.   
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR z 2. decembra 2015 
č. MF/19751/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtové jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.  

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na požiadanie 
u štatutára v sídle a na internetovej stránke občianskeho združenia http://www.railnet.sk 

 Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je 
spoločná voľno-časová záujmová činnosť v oblasti železničného modelárstva, teda tvorba modelov 
železničnej techniky, ich prevádzka na koľajisku a internetová prezentácia akcií a tvorby z tejto 
oblasti. 

  Na Valnom zhromaždení zo dňa 12.10.2019 sa konali voľby predsedníctva združenie po 3-ročnom 
funkčnom období. Za člena predsedníctva združenia bol opäť zvolený Ing. Igor Buday. 

Za čestného člena bol na zhromaždení zvolený pán Stanislav Kováč za zásluhy, ktoré vykonal 
v priebehu prevádzkovej modulovej akcie v Bernolákove. Toto členstvo bolo platné do 31.12.2019.    

 Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2019 
stanovené. Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa počas roka 
2019 v občianskom združení hospodárilo. 

Združenie malo v roku 2019 14 riadnych členov a jedného čestného člena:  

- Stanislava Kováča s členstvom od 12.10.2019 do 31.12.2019 

Riadny členovia: 

Čl. číslo Meno a priezvisko 
001 Boris Pecháň 
002 Daniel Martanovič 
004 Igor Buday 
005 Peter Meszároš 
006 Juraj Stieranka 
007 Peter Harmady 
008 Marián Sopfritš 
011 Erik Draždák 
014 Miroslav Haring 
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II. Činnosť občianskeho združenia v roku 2019 

Činnosť občianskeho združenia v roku 2019 prebiehala v súlade za účelom, na ktorý bolo združenie 
zriadené. 

 Zorganizovanie modulového prevádzkového stretnutia v SOŠ J.A. Gagarina 
v Bernolákove v dňoch 10.-13. X.2019 

  Realizácia detského kútika v rámci podujatia „Rendez 2019“ v železničnom múzeu 
Bratislava východ, konaného v dňoch 15.-16. VI. 2019. 

 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: 
- Jaroměř 2019 CZ, Klub Zababov 
- Jaroměř 2019 - prevádzkové stretnutie TT modulákov 
- 6. stretnutie maďarských lokálok – Fremo H0 
- Prievidza 2019, KŽM Bojnice 
- 10. jubilejné stretnutie FREMO-E H0 
- Hluk CZ, klub Zababov 

  

015 Erik Mihalský 
016 Juraj Karabínoš 
017 Tomáš Tyll 
019 Miloš Greguš 
025 Vratislav Vingálik 
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III. Finančná správa 

1. Ročná účtovná závierka 

Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa opatrenia č. 
MF/19751/2015-74 zo dňa 2.decembra 2015. 

Na začiatku účtovného obdobia k 1.1.2019 nemalo združenie žiadne zásoby, pohľadávky a úvery. 
Záväzky malo vo výške 903,01 €, (podielová daň prijatá v roku 2018).    

 Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení: 

- peniaze v pokladni 
- peniaze na bankovom účte vedenom vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. 

SNP 21, Bratislava 

k 1.1.2019 

- počiatočný stav v pokladni     51,72 € 
- počiatočný stav na bežnom účte            1.397,01 € 

Spolu:               1.448,73 € 

k 31.12.2019 

- konečný stav v pokladni      330,97 € 
- konečný stav na bežnom účte   1 229,13 € 

Spolu:      1.560,10 € 

Prehľad príjmov 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2019  Nezdaňovaná činnosť 

- členské príspevky    168,00 € 
- organizovania podujatí    169,05 € 
- dary        47,63 € 
- podiel na prevádzke WEB stránky KOTP   42,06 € 
- z podielu zaplatenej dane z prijímov              763,49 € 

Spolu:               1.190,23 € 

Prehľad výdavkov 

Výdavky občianskeho združenia v roku 2019  Nezdaňovaná činnosť 

- služby      568,65 € 
- zásoby      603,69 €    

 
Spolu:               1.172,34 € 
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3. Prehľad o daroch a príspevkoch a čerpaní z podielu zaplatenej dane 

V priebehu roka 2019 bolo občianske združenie príjemcom z podielu zaplatenej dane 2%: 
- v celkovej sume       763,49 € 
- prevod zostatku z roku 2018       903,01 € 

Spolu      1 666,50 € 
 

- z toho čerpaných v roku 2019       903,01 € 
modelársky materiál 
časť nákladov prevádzky Web stránky 
Výdavky za halu Bernolákovo 

- zostatok do roku 2020 ako záväzok     931,61 €  
 
V priebehu roka 2019 bolo združenie príjemcom darov: 
Dar – A. Výboh          47,63 € 
Tento bol použitý ako príspevok na prevádzku WEB stránky  
 

IV. Záver 
 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na webovej stránke občianskeho združenia a taktiež na 
požiadanie v sídle občianskeho združenia. 

1. Predsedníctvo 
 

- Boris Pecháň – predseda o. z.. 
- Ing. Daniel Martanovič – podpredseda o. z. 
- Ing. Igor Buday 

 
2. Kontakt 

 Railnet, Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava 

 E-mail: klub@railnet.sk 

 

V Bratislave dňa 27.2.2020  


