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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: 0166/2012/S-AP                                                                                 Martin, 14.09.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.  v spojení        
s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona 
č. 283/2008 Z. z. vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu  
KINEX, a.s., 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896 schvaľuje na obdobie 
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 tieto pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 
a výnosov a pravidlá pre odpisovanie: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
a pravidlá pre odpisovanie 

 
 
1. Informácie o činnosti spoločnosti 

Základné údaje: 

Spoločnosť KINEX a. s. bola založená dňa 03.04.1992. Hlavným predmetom činnosti  
je vývoj a výroba ložísk do textilných strojov, vodných púmp a výroba bicyklových stredov. 
Priemerný počet zamestnancov za prvý polrok 2012 bol 669. 
 
Činnosť v oblasti energetiky: 
 
V oblasti energetiky má spoločnosť oprávnenie podnikať na základe povolenia č. 2005E0113 
v rozsahu distribúcie elektriny a dodávky elektriny odberateľom mimo domácností. Podiel 
distribuovanej a dodávanej elektriny cudzím subjektom tvorí cca 6,8 % z celkového množstva 
elektriny nakúpeného spoločnosťou KINEX, a.s..  
Distribúcia elektriny je fakturovaná podľa cenového rozhodnutia ÚRSO pre daný kalendárny 
rok podľa spôsobu pripojenia na lokálnu distribučnú sieť. Cenník je prebraný a upravený  
od dodávateľskej distribučnej spoločnosti SSE – Distribúcia a schválený ÚRSOm.  
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie  
 
V zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov  
a § 2 vyhlášky č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie, spoločnosť KINEX, 
a.s. vedie oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti, na ktoré má povolenie t.j.  
- distribúciu elektriny, 
- dodávku elektriny odberateľovi mimo domácností. 
 
Pre predmet podnikania v elektroenergetike sú vytvorené dve hospodárske strediská:  
1315 – Energetika – distribúcia elektriny, 
1316 – Energetika – dodávka elektriny. 
 
Pravidlá pre vedenie oddelenej evidencie nákladov a výnosov, evidencie aktív a pasív  
pre distribúciu elektriny: 
 
Hospodárske stredisko 1315 – Energetika - distribúcia elektriny  
 
Na základe § 4 ods. 7 písmeno a) vyhlášky č. 415/2008 Z. z. – Vedenie oddelenej evidencie 
nákladov a výnosov na hospodárskom stredisku 1315 – Energetika - distribúcia elektriny  
sa náklady a výnosy sledujú takto:  

 
- prvotné náklady, ktoré priamo súvisia s distribúciou sa účtujú na stredisko 1315 v plnej 
výške (napr. spotreba materiálu a ostatných neskladovateľných dodávok), 

 
 - druhotné náklady (opravy, údržba, ďalšie služby), ktoré nie je možné jednoznačne priradiť 
k distribúcii, nakoľko sú spojené aj s dodávkou elektriny, budú prepočítané a zúčtované  
na stredisko distribúcie vo výške -  61% z celkovej hodnoty nákladov (percentuálny pomer 
predstavuje výnos distribúcie k celkovým dosiahnutým výnosom za distribúciu a dodávku 
elektriny), 
 
- odpisy dlhodobého majetku budú prepočítané a zúčtované vo výške – 6,8 % z celkovej 
hodnoty odpisov zariadení použitých k distribúcii a dodávke el. energie (z toho 61 %  
za zaúčtuje na stredisko distribúcie 1315). 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom  
na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína 
odpisovať v ďalšom mesiaci po mesiaci zaradenia do používania. Daňové odpisy sa uplatňujú 
podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie 
a zrýchlené odpisovanie.  
 
- ostatné náklady na hospodársku činnosť, ktoré nesúvisia so zabezpečením distribúcie 
elektriny, nebudú na tomto stredisku účtované. 
 
- výnosy - výnosy, ktoré priamo súvisia s distribúciou elektrickej energie sa zúčtujú  
na stredisko distribúcie 1315. 
 
 
 
 



 3

Pravidlá pre vedenie oddelenej evidencie nákladov a výnosov, evidencie aktíva pasív  
pre dodávku elektriny: 

Hospodárske stredisko 1316 – Energetika - dodávka elektriny 

 
Na základe § 4 ods. 7 písmeno a) vyhlášky č. 415/2008 Z. z. – Vedenie oddelenej evidencie 
nákladov a výnosov na hospodárskom stredisku 1316 – Energetika - dodávka elektriny  
sa náklady a výnosy sledujú takto:  

 
- prvotné náklady, ktoré priamo súvisia s dodávkou sa účtujú na stredisko 1316 v plnej výške 
(napr. spotreba materiálu a ostatných neskladovateľných dodávok, nákup el. energie – určí  
sa priamo z merača), 

 
 - druhotné náklady (opravy, údržba, ďalšie služby), ktoré nie je možné jednoznačne priradiť 
k dodávke elektriny, nakoľko sú spojené aj s distribúciou, budú prepočítané a zúčtované  
na stredisko dodávky elektriny vo výške -  39 % z celkovej hodnoty nákladov (percentuálny 
pomer predstavuje výnos dodávky el. energie k celkovým dosiahnutým výnosom  
za distribúciu a dodávku elektriny), 
 
- odpisy dlhodobého majetku budú prepočítané a zúčtované vo výške – 6,8 % z celkovej 
hodnoty odpisov zariadení použitých k distribúcii a dodávke el. energie (z toho 39 %  
za zaúčtuje na stredisko dodávky elektriny 1316). 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom  
na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína 
odpisovať v ďalšom mesiaci po mesiaci zaradenia do používania. Daňové odpisy sa uplatňujú 
podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie 
a zrýchlené odpisovanie.  
 
- ostatné náklady na hospodársku činnosť, ktoré nesúvisia so zabezpečením dodávky 
elektriny, nebudú na tomto stredisku účtované. 
 
- výnosy - výnosy, ktoré priamo súvisia s dodávkou elektrickej energie sa zúčtujú na stredisko 
distribúcie 1316. 
 
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, sa zostavuje za obdobie 
kalendárneho roka. Podľa § 3 ods. 5 písmeno b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 415/2008 Z. z. je spoločnosť KINEX, a. s., zaradená ako "malý subjekt",  
čo znamená povinnosť viesť oddelenú účtovnú evidenciu pre distribúciu a dodávku elektriny 
a predkladať výstupy podľa tejto Vyhlášky v obmedzenom rozsahu podľa prílohy  
č. 11 (tabuľky č. 61, 63, 64). 
Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu  
o účtovnej osnove a účtovnom rozvrhu (§ 13 a 14 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov).  
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 23.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 24250/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti KINEX, a.s. 

 
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) 
správne konanie začalo na návrh spoločnosti KINEX, a.s. 

 
Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie                     
je navrhovateľ - spoločnosť KINEX, a.s. 

 
Zákon o regulácii v znení zákona č. 283/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2008                 

v ustanovení § 5 ods. 1 písm. uu) úradu rozšíril pôsobnosť vo veci schvaľovania pravidiel       
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie. 

 
Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 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 a 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.            

 
Podľa § 96 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia 
podľa doterajších predpisov. Konanie dokončí orgán príslušný na konanie v čase,  
keď sa konanie začalo.  

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

nákladov, výnosov a pravidiel na odpisovanie spoločnosťou KINEX, a.s. schválil  
v takom znení, ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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:  
KINEX, a.s., 1. mája 71/36, 014 83 Bytča 


