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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: 0008/2015/S-AP                                                                                 Martin 12.02.2015 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a 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 U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, 

IČO: 36 199 222 zrušuje rozhodnutie č. 0173/2013/S-AP zo dňa 27.11.2013 a schvaľuje 

od 1. januára 2015 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 

 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. je hutnícka výroba 

a činnosti súvisiace s podnikaním v energetike predstavujú k hlavnej činnosti len cca 0,19%. 

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. podniká v oblasti plynárenstva v rozsahu distribúcie 

zemného plynu na základe povolenia č. 2006P 0063. Termín začatia výkonu činnosti 

je na základe tohto povolenia od 1.1.2006 na dobu neurčitú.  

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre internú 

potrebu spoločnosti, ako aj distribúciu pre externých odberateľov. 

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. podniká v oblasti elektroenergetiky v rozsahu distribúcie 

elektriny na základe povolenia č. 2006E 0200. Termín začatia výkonu činnosti je na základe 

tohto povolenia od 1.1.2006 na dobu neurčitú.  

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. zabezpečuje distribúciu elektriny pre internú potrebu 

spoločnosti, ako aj distribúciu pre externých odberateľov. 

 

2. Organizačná štruktúra 

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. ako účtovná jednotka je rozdelená na jednotlivé divízne závody 

(DZ) a vedenie spoločnosti na úseky a príslušné podriadené útvary. Všetky organizačné 

útvary sú podľa činnosti rozčlenené na hospodárske a nákladové strediská. 

Činnosť, ktorá je spojená s podnikaním v energetike, sa vykonáva v DZ Energetika, ktorý 

sa člení na jednotlivé strediská podľa vykonávaných činností nasledovne: 

- výroba a dodávka tepla, 

- výroba a distribúcia elektriny, 
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- distribúcia zemného plynu, 

- výroba fúkaného vetra, stlačeného vzduchu,  

- výroba a dodávky pitnej vody, priemyselnej vody, demi vody, zmäkčenej vody, 

- výroba a rozvod technických plynov a acetylénu, 

- opravy a údržba energetických zariadení. 

 

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

 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Na strediskách sa na príslušných analytických účtoch účtuje o dlhodobom hmotnom 

a nehmotnom majetku, nákladoch a výnosoch, ktoré súvisia s činnosťou daného nákladového 

strediska. 

 

Špecifikácia výnosov a nákladov z regulovanej činnosti distribúcie elektriny a distribúcie 

plynu. Spôsob rozvrhnutia na prvotné a druhotné náklady a výnosy. 

 

Prvotné náklady a výnosy 

Prvotné náklady a výnosy sú účtované na príslušných strediskách po analytických účtoch 

podľa nasledovnej tabuľky: 

 

Účet Názov položky 

501 Spotreba materiálu 

502 Spotreba energie 

511 Opravy a udržiavanie 

518 Ostatné služby 

521 Mzdové náklady 

524 Zákonné sociálne poistenie 

527 Zákonné sociálne náklady 

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 

551 Odpisy DNM a DHM 

602 Tržby z predaja služieb 

648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

 

 

Druhotné náklady a výnosy 

Druhotné náklady a výnosy sú účtované cez vnútropodnikové účtovníctvo od iných stredísk 

v rámci spoločnosti na príslušných analytických účtoch podľa nasledovnej tabuľky: 

 

Účet Názov položky 

802 Spotreba energie 

811 Opravy a udržiavanie 

818 Ostatné služby 

899 Zúčtovanie réžii 

902 Vnútroorganizačné výnosy z výkonov 
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Náklady na distribúciu elektriny a distribúciu plynu pre externé spoločnosti sú rozvrhované 

v pomere spotreby elektriny a spotreby plynu externých spoločností k celkovej spotrebe 

elektriny a spotrebe plynu USSK a externých spoločností spolu. V súčasnosti je tento pomer 

pre spotrebu elektriny cca 3,66 % a pre spotrebu plynu cca 4,57 %. 

 

Ostatné aktíva a pasíva vedie spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v súlade s príslušnými 

účtovnými predpismi na súvahových účtoch za celú spoločnosť, nie podľa jednotlivých 

hospodárskych a nákladových stredísk. 

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, náklady a výnosy priamo súvisiace s distribúciou 

zemného plynu sú účtované na nákladovom stredisku: 

- DW6H ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU. 

 

Na tomto stredisku sa účtuje o prvotných a druhotných nákladoch na režijný materiál, 

o spotrebe nakupovanej a vlastnej vyrobenej elektrickej energie, spotrebe pary a vykurovacej 

vody, o nákladoch na opravy a udržiavanie, ostatných službách, osobných nákladoch, iných 

nákladoch na hospodársku činnosť a odpisoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Režijné náklady pozostávajú zo závodnej, prevádzkovej a správnej réžie. 

Náklady strediska DW00 „Vedenie DZ Energetika“ a strediska DW60 „Správa prevádzky 

Technické plyny“ znížené o výnosy, sú rozvrhované podľa mzdových nákladov 

v kalkulačnom modeli DZ Energetika a vstupujú do kalkulačnej položky „závodná réžia“ 

a „prevádzková réžia“. 

Správnu réžiu USSK tvoria náklady a výnosy stredísk na úsekoch: AA, AB (okrem AB50), 

AC, AF (okrem AF31, AF32, AF34, AF36, AF38, AF50, AF3B), AG, AH (okrem AH06 

a AH10), AJ, AK, AL, AU, AX. Náklady znížené o výnosy správnych stredísk USSK tvoria 

správnu réžiu, rozvrhnutú na divízne závody, ktoré realizujú finálne výrobky a poskytujú 

externé služby. Rozvrhovou základňou pre správnu réžiu sú tržby v euro (účet 601, 602) 

na výrobných a obslužných DZ USSK. Správna réžia bez neoprávnených nákladov 

sa rozvrhne na DZ Energetika na regulované a neregulované činnosti pomerom k tržbám 

z týchto činnosti. Pre potreby výpočtu regulovaných cien predkladaných na ÚRSO je správna 

réžia rozvrhovaná podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností 

k celkovým tržbám v roku t-2. 

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, náklady a výnosy priamo súvisiace s distribúciou 

elektrickej energie sú účtované na nákladových strediskách: 

- DW71 DISTRIBÚCIA ELEKTR.ENERGIE PRE PRIMÁRNU VÝROBU, 

- DW72 DISTRIBÚCIA ELEKTR.ENERGIE PRE HLAVNÚ VÝROBU. 

 

Na týchto strediskách sa účtuje o prvotných a druhotných nákladoch na technologický 

a režijný materiál, o spotrebe nakupovanej a vlastnej vyrobenej elektrickej energie (straty 

z distribúcie), o nákladoch na opravy a udržiavanie, ostatných službách, osobných nákladoch, 

iných nákladoch na hospodársku činnosť a odpisoch dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. 

 

Režijné náklady pozostávajú zo závodnej, prevádzkovej a správnej réžie. 

Náklady strediska DW00 „Vedenie DZ Energetika“ a strediska DW70 „Správa prevádzky 

Distribúcia elektrickej energie“ znížené o výnosy, sú rozvrhované podľa mzdových nákladov 

v kalkulačnom modeli DZ Energetika a vstupujú do kalkulačnej položky „závodná réžia“ 

a „prevádzková réžia“. 

Správnu réžiu USSK tvoria náklady a výnosy stredísk na úsekoch: AA, AB (okrem AB50), 

AC, AF (okrem AF31, AF32, AF34, AF36, AF38, AF50, AF3B), AG, AH (okrem AH06 
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a AH10), AJ, AK, AL, AU, AX. Náklady znížené o výnosy správnych stredísk USSK tvoria 

správnu réžiu, rozvrhnutú na divízne závody, ktoré realizujú finálne výrobky a poskytujú 

externé služby. Rozvrhovou základňou pre správnu réžiu sú tržby v euro (účet 601, 602) na 

výrobných a obslužných DZ USSK. Správna réžia bez neoprávnených nákladov sa rozvrhne 

na DZ Energetika na regulované a neregulované činnosti pomerom k tržbám z týchto 

činnosti. Pre potreby výpočtu regulovaných cien predkladaných na ÚRSO je správna réžia 

rozvrhovaná podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností 

k celkovým tržbám v roku t-2. 

 

Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Pravidlá pre stanovenie účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

sú stanovené v Usmernení USM/0011 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú účtované na strediskách, ktorých náklady vstupujú 

do kalkulácií pre výpočet ekonomicky oprávnených nákladov regulovaných cien. Pre účely 

rozvrhovania a stanovenia cien sa použijú daňové odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku stanovené podľa § 27 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom 

znení. 

Súhrn prevádzkových aktív predstavuje súhrn dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

súvisiaceho výhradne s distribúciou zemného plynu na stredisku DW6H a % podiel 

dlhodobého hmotného majetku strediska DW6J ROZVOD ENERGETICKÝCH MÉDIÍ, 

ktorý priamo súvisí s distribúciou ZP.  

Súhrn prevádzkových aktív predstavuje súhrn dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

súvisiaceho výhradne s distribúciou elektriny na strediskách DW7x.  

 

4. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

 

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vedie oddelenú evidenciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva v zmysle § 2 odsek 6 písm. b) a d) vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

podľa prílohy č. 9, pretože: 

- prevádzkuje distribučnú sústavu a distribuuje plyn pre počet odberných miest menej 

ako 100 000, 

- prevádzkuje distribučnú sústavu a distribuuje elektrinu pre počet odberných miest 

menej ako 100 000 a elektrinu dodáva odberateľom elektriny v objeme menšom ako 

100 000 MWh za rok. 

Požiadavka vedenia oddelenej evidencie je v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 

zabezpečená účtovaním na samostatných nákladových strediskách. 

 

 
Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 

len „úrad“) bol dňa 06.02.2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 4217/2015/BA 

návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 

oddelenej evidencie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 

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 U. S. Steel Košice, s.r.o. 
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Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 

U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 

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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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. 

 

Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu nové pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny 

rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

 Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona 

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní 

vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

 

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

nákladov, výnosov spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. schválil v takom znení, 

ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a 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 regulácie kvality a analýz 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 


