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1. ÚVOD
Nezisková organizácia s názvom Trenčianska elektrická železnica, n.o. skrátený názov
TREŽ,
n.o. so sldlom M.R. Štefánika 376/30,91401 Trenčianska Teplá, bola rozhodnutím Obvodného
úradu
v Trenčíne Č ObU-TN-OVVS2-OVVS-2013/01254 zapisaná do registra pod člslom OWS/N012154/2013 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby dňa 01.02.2013 podra
ustanovenia
9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v platnom znenl (ďalej len „Zákon“).
‚

.

Trenčianska elektrická železnica, n.o. vzniká za účelom poskytovania služieb v oblasti záchrany,
rozvoja a ochrany úzkorozchodnej elektriflkovanej železnice spájajúcej Trenčlansku Teplú
s Trenčianskymi Teplicami. Svoju Činnosť vyvija v katastrálnom územl obce Trenčianska Teplá
a v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice. Za týmto účelom bude poskytovať všeobecne
prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu v mleste pósobnosti nezlskovej organlzácle
a to predovšetkým:
-

-

-

-

nepravidelná turistická preprava osób
prednášková činnosť
kultúrna činnosť
poradenská činnosť so zameranlm na informačně technolágie

ZakladateFom Trenčianskej elektrickej železnice, n.o. je Obec Trenčianska Teplá a bob jej
pridelené ičo 45740348, doba trvania neurčitá, štatutárnym orgánom a riaditerom je Dušan Nosál,
bytom Sad duklianskych hrdinov 75/4.51, 01851 Nová Dubnica.
PM Členovia správnej rady:
Ing. Milan Berec
Ing. Milan Hudcovský
RNDr Zuzana Sklenárová

Prví členovia dozornej rady:
Ing Vladimír Hoššo
Ing. Ján Holec
Martin Bielik

Dňa 08.03.2013 bola uzatvorená zmluva o nájme Č. 48/2013 medzi prenajlmateíom Obcou
Trenčianska Teplá a nájomcom TREŽ, n.o.
Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nehnuteíného majetku a hnuteľného majetku vo
vlastníctve prenajimateťa súvisiace s dopravou na trati Trenčianska Teplá Trenčianske Teplice ato
za účelom zabezpečenia kontinuálneho prevádzkovania dopravy na uvedenej trati.
-

—

Trenčlanska elektrická železnica, n. o., so sídiom: MR. Štefánika
376130. 914 01 Trenčianska Teplá.
Ičo: 45740348

2. PREHtAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU
ZA ROK
2019
Vraku 2019 sa uskutočnili nasledovné nostalgické indy elektrl
čkou:
6.1.2019
9.3.2019
21.4.2019
11.5.2019
8. 89.6.2019
7.9.2019
30.12.2019

Trojkráíová električka
MDŽ s električkou
VeIkonočná električka
Svätoloriánska eiektriČka
Oslavy 110 rokov prevádzky električky“
Električkou na sútaž vo varení gulášu
Mikulášska električka

Celkovo 7 podujati v roku 2019 bob už podta názvu jednotlivých jázd tematic
ky ladených, to
znamená, že okrem jázd elektriČiek bob každé podujatie dopĺňané
sprievodným programom pre
návštevníkov a výzdobou. Jedným z významných podujatl v roku 2019 bob dvojdň
ové podujatie pre
verejnost 8.a 9.júna, kde bol program prispósobený vzácnej udalosti, oslavá
m prevádzky elektrlČky“
zabezpečujůcej spojenie železničného uzla vTrenčianskej Teplej a kúpeíného mesta
TrenČianske
Teplice. Oslavy začali už v piatok 7. júna mimoriadnou jazdou vlaku, kde jeden vDzeň
bol určený pre
VIP host(a druhý vozeň preverejnosť.
V sobotu 8. júna oslavy slávnostne otvoru predseda TSK ing. Jaroslav Baška, ktorý
aj
symbolickým krstom uviedol do života publikáciu spoluautorov Ing. Dušana LIchnera
a Dušana Nosála
vydanej pri pr[ležitosti 110 výročia prevádzky Trenčianskej eiektrickej železnice. K návštevnlkom
osláv
sa tiež prihovorili starostovia obci Trenčian5ka Teplá a Omšenle, JUDr. Mgr. Slavom
ira Propperová,
Mgr. Alojz Marčeka primátorka Trenčianskych Teplic Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.
K dvojdňovým oslavám hol pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program ako
výstava modelového koľajiska v historickom poštovom vozni, výstava dieselových lokom
otiv z 70.
a 80 rokov, jazdy na koníkoch, miniatúrnej želeiničke, živá hudba, vozenle sa na historických
autobusoch Škoda Praga RND, Škoda ŠL.11, Škoda ŠD 11 Karosa 8732 a Karosa LC 937 GT 11.
Úplným
vyvrcholenlm osláv bol koncert hudobného telesa Koliárovci, kde sa účast návštevnlkov
vTrenčianskych Tepliciach pohybovala cez 3000 osób. Pred zaČatím koncertu odmenila primátorka
Trenčlanskych Teplic Zuzana Frajková Ďurmeková a výkonná riaditefka 00CR Trenčianske Teplic
e
Sulvia Havelková predstaviterov Trenčianskej elektrickej železnice. n.o. rladitera Dušana Nosála
a zástupcu Martina Bielika d‘akovným llstom za prácu pre TrenČiansku elektrickú železnicu.
Mimo plánovaných nostalgických jézd sa uskutoČnili aj mimariadne jazdy a exkurzie v depe
elektrlčiek za účelom rozvoja povedomia o tejto železnici, jej histórii a budúcnosti.
Konkrétne:
2.2.2019 —jazda na objednávku —Veteráni TBEŽ,
12.6.2019— materská škola Nová Dubnica,
4.6.2019 foto jazda pre vysiúžilých zamestnancov Francúzkych dráb SNCF,
12.10.2019- svadobná električka
18.11.2019 -jzda k odhaleniu sochy M.R.Štefánika v T. Tepliciach
7.12.2019 foto —jazda Rakúsko.
—

—

—

Ílanska elektrická železnica, n. o., so sídlom: MR. Štefánika
376/30. 91401 TrenČianska Teplá.
ičo: 45740348
Počas obdobia roku 2019, TREŽ, n.o. poskytovala prednáškovů
činnosť predovšetkým
o úzkorozchodnej železnici a jej zaČienení do regiónu ato buď
na železnlčnej stanici v Trenčianskych
Teplkiach, aiebo v depe električiek v Trenčianskej Teple).
V depe električlek je pre návštevnikov podujatí a prednáškovej činnosti
pripravená expozícla
úzkorozchodných vozidiei, miniatúrnej a modelovej železnice. Postupne
sa zhromažďujú exponáty
cestných vozidiel, vyradenej opravárenskej a zabezpečovacej
techniky ako návestidlá, priecestníky,
návestné tabule, jednotlivé komponenty cestnej a železničnej
dopravy, a aj mé technické exponáty.
Za účelom múzea dopravy boji vytvorené a zrekonštruované
priestory na hlavnej
opravárenskej hale a jednej miestnosti.
Začiatkom roka 2019 bola podpísaná zmluva o propagácií a spolupráci
medzi TREŽ, n.o. a TSK,
mandátna zmluva medzi TREŽ, n.o. a 00CR Trenčianske Teplice a zmiuva
o dotácii medzi TREŽ, no.
a Obcou Trenčianska Teplá. čiastkovo teda TSK 25 tis, Obec Trenčianska
Teplá 5+5 tis. 00CR
TrenČianske Teplice 10tis.
V roku 2019 sme sa očakávali naplnenie prisrubov obce o opravu čelného
presklenia budovy depa
TREŽ za smeru Bratislava, čím sme sa nepúšťali do opravy eiektrlčky
411 902-0, ktorú sme
potrebovali ponechať na zdvihákoch a v prípade opravy oklen budovy
by to nebolo možné.
Vo vlastnej réžii sme taktiež nešul opravy priestorov a osvetlenia budovy depa,
opravy exponátov
a nového vysokozdvižného vozlka získaného od SAD TN a.s.
Počas pravldelnej letnej víkendovej prevádzky sme v roku 2019 previezll 6702 osób,
za príležitostné podujatia v roku 2019
8806 osób,
mimoriadne jazdy v roku 2019—
426 osŮb
a teda za celý rok 2019 spolu
15934 osĎb.
Postupne rozširujeme zbierku historickej techniky dopravnej expozície, vykonávame
opravné
práce na budove depa a jej okolia.
-

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDMOV V NEi OBSIAHNUTÝCH
V súlade s 4 ods. 2 zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v pIarnom znen( Trenčianska
železnica, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
ŮČtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Priprava a zostavenie účtovnej
závierky sa skladá z 3 etáp
1 etapa: prípravné práce sem patrí iúčtovanie všetkých účtovných pripadov za daný rok
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúČtovanie uzávierkových účtovných operácií
2 etapa: uzaworenle účtovnýcb kníh tj. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie úČtovných výkazov t.j. účtovná závierka
—

‚

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácii z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky Trenčianska elektrická železnica, n. O. zastavuje Výkaz Súvaha ( Uč NUJ 1— 01),
Výkaz ziskov a strát ( Úč NUJ 2-01) a Poznámky k účtovnej závierke. Tieto výkazy Wonia účtovnú
závierku v podvojnom účtovnicwe a sú súčasťou daňového priznanla dani z prljmov.

Trenčlanska elektrická žeieznica, n.

O.,

So sIdlom: M.R. Štefánika 376/30.91401 Trenčianska Teplá.

ičo: 45740348

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERK
E
Vzhradom na skutočnosť, že dotácie za štátneho
rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročlii v roku 2019 sumu
33 193 eur a prÍjmy TrenČianskej elektrickej
že‘eznice., no. za rok 2019 neboli vyššie aiw 165
969 eur, audit v súlade S 33 ods. 3 Zákona
vykonaný nebol.

5. PREHtAO O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Finančná situácia. irehľad o príjmoch a výdavkoch a o výno
soch a nákladoch
Príjmy:
1. Hlavná nezdaňovaná činnosť /propagačné jazdy, prcdnášky/
a. Jazdy
b. Jazdy verejnosf
e. Prednášková čimwsť
d. Ostatně
2. Dotácia obec Trenčiwiska Teplá
3. Tržby z ERB (zdaňované)
4. Predaj reklamných predmetov (zdaňované)
5. Reklamné služby a prcnájrnv (zdaňované)
6. Uroky BU
7. Prijaté dary
8. Pdspevky z podielu zaplatenej dnne 2%
Celkom príjmy zdaňované aj nezdaňované

55 902,36 100,8 637,0,0,10 000,16,1188,500.0,0,1165,51 606,-

Výdavky:
Elektrická energia
Vodné, stočné
Plyn
Materiál na údržbu
Ostatný materiál /kancelárske. čistiace potreby. náradie, reklamné predmety/
Reprezentačně minerálka. občerstvenie
Služby /poštovnc. zavedenie trás vlakov. účtovné. prenájom majetku. foto!
Poistenie komerčně ALLIANZ

1512.178,2 69,6 770,16 658,2 615,9 656.1 997.-

—

Cestovié
Mzdy dohody
Odvody do SP
Odpisy HM
—

5 833,4 060,42,2017,-

TrenČianska elektrická železnica, n. o., so sidlom: M.R.
Štefánika 376/30. 91401 Trenčianska Teplá,
ičo: 45740348

Tovar k zdaňovanej Činnosti (predaj reklamných predmetov
a obČerstvenia)
mé náklady

964,533,

Celkom

55 004,-

Zostatok pokladňa k 31.12.2019
Zostatok BU PRIMA bankak 31.12.2019
Celkom stav peňažných prostriedkov

13,66
11 528,31
11 541,97

Výnosy
Hlavná nezdaňovaná činnosť /propagačné jazdy. prednášky/
Podnikateľská Činnost‘ zdaňovaná
Uroky
Dotácia
Dary
Príspevky z podleJu zaplatenej dane
Výnosy spolu

55 902,43
I 703,50
0,00
10 000,0,1165,50
57 605,93

—

Náklady
Spctreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar k zdaňovanej Činnosti
Služby (cestovné, reprezentačně. ostatně)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne náklady
Komerčně poistenie majetku
Ostamé frnanČné náklady
Odpisy majetku
Základ dane z nezdaňovanej činnosti
Základ dane zo zdaňovanej činnosti
Základ dane ce[kom
Daň Z prijmov

Hospodársky výsledok po zdanení

23 428,8 I
3 859,03
963,50
18333,21
4 059,60
42,24
1 996,93
532,64
2 017,20
I 632,77
740,+ 2 372,77
155,40

+
+

+

2217,37

6. STAV A POHYB ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
K 31.12.2019 spoločnosť eviduje
krátkodobé pohFadávky
finančně účty
Časové rozlišenie

—

dlhodobý majetok

8 246,98
4 975.11 541,97
1 599,56

TrenČianska elektrická železnica, n. o., so sídlom: M.R.
Štefánika 376/30. 91401 Treněiaziska TeoM.
ičo: 45740348

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
V roku 2019 bol správnou radou TREŽ, fl.O. zvolený do funkcie riaditera 7.8.201
9 Dušan Nosál, ktorý
bol do tohto času povereflý správnou radou vedením TREŽ,
fl.o. so všetkými právomocami
zastupovania štatutára.
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