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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07  Bratislava 27 

 
 
 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0312/2012/S-AP                                                                                 Martin, 05.11.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v spojení s § 16 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu Prvá rozvojová spoločnosť, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 734 322 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
1. Informácie o činnosti 
 
Spoločnosť Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. je držiteľom povolenia na predmet podnikania 
v elektroenergetike č. 2012E 0507, rozsah podnikania výroba a dodávka elektriny s termínom 
uvedenia zariadenia do prevádzky od 23.4.2012. 
Spoločnosť vyrába elektrinu v režime kombinovanej výroby elektriny a tepla, pričom objem 
vyrobenej elektriny dodáva do spoločnosti Pow-en, a.s.. 
Vykazovanie aktív a pasív, sledovanie nákladov a výnosov v podnikovom účtovníctve 
spoločnosti Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. je naviazané na činnosti spoločnosti,  
t.j. na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a ďalšie činnosti (poradenstvo, inžiniering)  
pre každú činnosť je vytvorené hospodárske stredisko. 
Účtovná osnova je prispôsobená kalkulácii nákladov na regulovanú činnosť a ďalšiu činnosť 
tak, aby spĺňala požiadavky cenotvorby. 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je zaradený podľa využitia na jednotlivé hospodárske 
strediská. Spoločnosť pri účtovaní a odpisovaní majetku postupuje podľa daňových 
a účtovných zákonov platných v SR. Odpisy majetku, ktorý je využívaný na viacero činností, 
sa priradia k danej činnosti vo výške zodpovedajúcej pomeru výnosov danej činnosti 
k celkovým výnosom z činností, na ktoré sa majetok využíva. 
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3. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o kombinovanú výrobu elektriny a tepla, spoločné 
náklady eviduje spoločnosť na samostatnom stredisku KVET. Náklady sú evidované  
na jednotlivých účtoch účtovnej osnovy. Ide o variabilné náklady, t.j. priame náklady  
na výrobu (spotreba plynu, technologické hmoty, voda, elektrina), fixné náklady (odpisy, 
poplatky, dane, opravy, revízie, osobné náklady, finančné náklady atď.). Spoločné náklady  
sa delia koeficientom spoločných nákladov podľa platnej legislatívy. Výnosy sú evidované  
na analytických účtoch podľa druhu (predaj elektriny, predaj tepla). 
Náklady a výnosy z ďalšej činnosti sú evidované na samostatnom hospodárskom stredisku. 
Náklady, ktoré jednoznačne priradiť danej činnosti (KVET, iná/iné činnosti), budú rozvrhnuté 
na jednotlivé činnosti v pomere výnosov danej činnosti k celkovým výnosom činností,  
na ktoré sa predmetné spoločné náklady vzťahujú. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 03.10.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 28641/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 

 
Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

(ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh spoločnosti  
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 

 
Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť  
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 

 
Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. d) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov. 
 
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov v záujme zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií  sú výrobca elektriny, 
výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, 
prevádzkovateľ prepravnej siete,  prevádzkovateľ distribučnej siete prevádzkovateľ zásobníka 
podľa uvedeného paragrafu povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré  
sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach,  
a určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá  
na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci podnikania.      

       
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. schválil v takom znení,  
ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 
 
 



 3

 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       
pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,                   
036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Ing. Ivan Zachar 
                                                                                            riaditeľ odboru strategických analýz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 


