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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: 0122/2012/S-AP                                                                                 Martin, 07.09.2012 
 

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  
KOMTERM a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 35 792 604 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 

 
 
 
Rozvrhovanie aktív a pasív  
 
Aktíva: 

1. Stále aktíva, ktoré sa používajú len pre jednu činnosť, sa účtujú len na konkrétnej 
činnosti. 

2. Stále aktíva, ktoré sa používajú pre viaceré výrobné činnosti, sa účtujú na tej činnosti, 
ktorá ich najviac využíva. 

3. Obežné aktíva, ktoré sa používajú len pre jednu činnosť, sa účtujú len na konkrétnej 
činnosti. 

4. Obežné aktíva, ktoré sa používajú pre viaceré činnosti, sa účtujú na tej činnosti, ktorá 
ich najviac využíva. 

 
Pasíva: 

1. Pasíva, ktoré sa používajú len pre jednu činnosť, sa účtujú len na konkrétnej činnosti. 
2. Pasíva, ktoré sa používajú pre viaceré výrobné činnosti, sa účtujú na tej činnosti, ktorá 

ich najviac využíva. 
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Rozvrhovanie nákladov a výnosov  
 
Náklady: 

1. Náklady, ktoré sa spotrebujú len pre jednu činnosť, sa účtujú len na konkrétnej 
činnosti. 

2. Náklady, ktoré sa používajú pre viaceré činnosti, sa účtujú podľa pomeru tržieb 
z danej činnosti k celkovým tržbám. 

3. Mzdové náklady výrobných zamestnancov sa rozpočítavajú podľa odpracovaných 
hodín, ktoré odpracovali pre jednotlivé činnosti. 

 
Výnosy: 

1. Výnosy sa vytvárajú vždy len jednou činnosťou a účtujú sa len na tej konkrétnej 
činnosti. 

 
Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku 
 

1. Odpisovanie je vždy rovnomerné. 
2. Drobný hmotný majetok, ktorého doba použitia je dlhšia ako rok a cena nepresahuje 

1700 EUR, sa účtuje do nákladov a oddelene sa vedie evidencia podľa činností,  
ktoré majetok využívajú. 

3. Drobný nehmotný majetok, ktorého doba použitia je dlhšia ako rok a cena nepresahuje 
2400 EUR, sa účtuje do nákladov a oddelene sa vedie evidencia podľa činností,  
ktoré majetok využívajú. 

4. Odpisovanie dlhodobého majetku je zhodné s postupom podľa §§ 22 až 29 zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

5. Nehmotný majetok sa odpíše do piatich rokov od obstarania najviac do výšky 
vstupnej ceny. 

 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 08.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 22215/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti KOMTERM 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 KOMTERM 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 KOMTERM 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 
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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 KOMTERM 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 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:  
KOMTERM a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 


