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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: 0074/2013/S-AP                                                                                 Martin, 06.09.2013 
 

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 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen, 
IČO: 36 052 248 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 
 
Pravidlá sú rovnaké pre činnosti výroba a dodávka elektriny 
 
 
1. Informácie o činnosti 
 
Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. začala podnikať v oblasti elektroenergetiky  
dňa 01.01. 2002. 
 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív 
 
Pre regulované činnosti boli vytvorené samostatné nákladové strediská: 
12300 - Výroba tepla (pre KVET) 
12301 – Kotolňa (pre KVET) 
12302 – Chemická úprava vody (pre KVET) 
12303 – Zauhľovanie (pre KVET) 
12304 - Odstruskovanie  (pre KVET) 
12305 – Mechanizácia na zauhľovanie (pre KVET) 
12242 – Transformátorovňa (pre KVET) 
12330 – Výroba elektriny parou 
12336 – Hydrocentrála Slatina 
12339 – Dodávka elektriny 
12420 – Obchod s elektrinou 
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Prvotné náklady a výnosy, aktíva a pasíva, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou 
sa evidujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje 
oddelene z hľadiska druhu a miesta vzniku. 
 
Náklady na výrobu elektriny zo zariadení na spoločnú výrobu elektriny a tepla sa určia 
nasledovne tak, že k osobitným nákladom na výrobu elektriny zariadením na kombinovanú 
výrobou sa pripočíta časť spoločných nákladov kombinovanej výrobou elektriny a tepla 
prislúchajúca výrobe elektriny podľa vzorca energetickej metódy: 
 
ße = Qe / (Qe + Qq) 
 
kde: Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v MWh, 
 Qq je využiteľné teplo ma dodávku tepla v MWh. 
 
Druhotné náklady sa rozvrhujú na sledovanú činnosť rovnakou metódou. 
 
Aktíva a pasíva, ktoré sú využívané pre viaceré činnosti vrátane činnosti v elektroenergetike 
sa rozvrhujú energetickou metódou. 
 
 
Pre účtovné odpisovanie sú určené nasledovné účtovné kľúče:   
 
Pre majetok zaradený do 31.12.2002: 
Odpisová skupina č. 1   4 roky 
Odpisová skupina č. 2   8 rokov 
Odpisová skupina č. 3 15 rokov 
Odpisová skupina č. 4 30 rokov 
Odpisová skupina č. 5 40 rokov  
 
Pre majetok zaradený od 1.1.2003: 
 
Odpisová skupina č. 1   4 roky 
Odpisová skupina č. 2   6 rokov 
Odpisová skupina č. 3 12 rokov 
Odpisová skupina č. 4 20 rokov 
Odpisová skupina č. 5 30 rokov 
 
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
V súlade s vyhláškou úradu č. 446/2012 Z. z. je spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. 
výrobcom elektriny v celkovom objeme do 100 000 MWh/rok. Na základe uvedeného bude 
viesť oddelenú účtovnú evidenciu v obmedzenom rozsahu podľa prílohy č. 9. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 16.08.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 24568/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Zvolenská teplárenská, 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  
Zvolenská teplárenská, 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 
Zvolenská teplárenská, 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.   

 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 Zvolenská teplárenská, a.s. 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:  
Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 


