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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: 0067/2012/S-AP                                                                                 Martin, 17.07.2012 
 

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  
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918 
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 

 
 
I.  PREAMBULA  
 
Spoločnosť DNV ENERGO, a. s., IČO: 36 317 918, DIČ: 2020116054, so sídlom Lieskovec 
803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10245/R, je riadne oprávnená vykonávať 
dodávku a distribúciu plynu na časti vymedzeného územia. 
  
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný podľa § 19 ods. 4 zákona č. 283/2008 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2001 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), predložiť na schválenie  
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), pravidlá pre rozvrhovanie aktív 
a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie.  
 
Cieľom týchto pravidiel je stanoviť postup pri rozvrhovaní aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidlá pre odpisovanie tak aby bolo možné presne identifikovať  
(t.j. nezamieňať, zabraňovať vzniku diskriminácie a krížových dotácií v spektre 
podnikateľskej činnosti spoločnosti) všetky výstupy vyššie uvedené osobitne pre oblasť 
regulovanej činnosti v predmete podnikania spoločnosti, ktoré sa vzťahujú na distribučnú 
sieť, ktorú prevádzkuje DNV ENERGO, a. s. Dubnica nad Váhom. 
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Spoločnosť DNV ENERGO, a.s. od svojho vzniku v roku 2001 podniká v oblasti sieťových 
odvetví. Táto činnosť, podliehajúca cenovej regulácii, sa od uvedeného roku výrazne 
zredukovala len na vyššie uvedenú oblasť, ktorá svojim rozsahom predstavuje len minoritnú 
časť podnikateľského spektra činností spoločnosti (v roku 2010 mala podiel na tržbách  
4,4 %). K ostatným významným činnostiam spoločnosti z hľadiska objemu tržieb i nákladov 
patria: dodávka plynu, telekomunikačné služby, neutralizácia a deemulgácia odpadových vôd, 
čistenie dažďových vôd, dodávka úžitkovej vody a odvod splaškových vôd. Tieto nosné 
činnosti spoločnosti sú vykonávané v priemyselnom areáli ZTS v Dubnici nad Váhom. 
 
II.  DEFINÍCIE  
 
„prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete“ ( ďalej len „PLDS“) - spoločnosť DNV 
ENERGO, a. s. ako prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia 
v Areáli ZTS Dubnica nad Váhom,  
„nákladové stredisko“ (ďalej len NS) – miesto v štruktúre spoločnosti, na ktoré sa vopred 
stanovujú (plánujú) a bežne zisťujú (z účtovníctva) všetky vstupy. 
„hospodárske stredisko“ (ďalej len „HS“) – relatívne samostatný ekonomický celok 
v spoločnosti DNV ENERGO, a.s., na ktoré sa vopred stanovujú (plánujú) a bežne zisťujú  
(z účtovníctva) všetky vstupy a výstupy, teda nielen náklady, ale aj výnosy a ich rozdiel,  
t.j. vnútropodnikový  výsledok  hospodárenia strediska) a na ktorom sa eviduje alikvóta pre jeho 
fungovanie priradeného majetku spoločnosti.  
 
 
III.  PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV, AKTÍV A PASÍV 

A PRAVIDLÁ PRE ODPISOVANIE 
 
1. Zásadnou zásadou pri postupe napĺňania týchto pravidiel je rešpektovanie skutočnosti,  
že každá položka majetku, nákladov a výnosov v procese ekonomického fungovania 
spoločnosti má okrem iných vlastností aj svoje pevné zakotvenie (priradenie) ku konkrétnemu 
miestu (číslu NS alebo HS), na ktorom buď vzniká, kam patrí, kam smeruje alebo z ktorého 
odchádza.  
 
Pre analytickú evidenciu sa všetky procesy v spoločnosti rozkladajú do 4 NS (NS č. 301  
- správa a riadenie,  NS č. 302 - štatutárne orgány,  NS č. 310 - riadenie výrobného úseku 
a NS č. 303 -  zásobovanie  a sklad)  a  12  HS  (v tom  HS  č.326  - dodávka  plynu   a   HS  
č. 327- distribúcia  plynu).  Podľa  tohto  číslovania  sú  vedení  aj  všetci  zamestnanci 
spoločnosti.  
Rešpektovanie zásady adresnosti  je  v podmienkach účtovníctva spoločnosti  aplikované tak, 
že každý účtovný prípad má v rámci analytickej evidencie svoje zaradenie k príslušnému 
NSalebo HS.  Účtovný systém bez priradenia účtovného prípadu ku konkrétnemu  NS  alebo 
HS neumožňuje realizovať účtovný zápis. Identifikáciu (priradenie) účtovného dokladu podľa 
č. NS a HS v rámci kolobehu spracovania účtovných dokladov odsúhlasuje riaditeľ  
spoločnosti. 
 
2. Rozvrhovanie prvotných nákladov a výnosov sa deje podľa miesta spotreby, resp. miesta 
vzniku produktu na jednotlivé NS a HS. Náklady, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť  
ku konkrétnemu výrobnému HS sú zúčtované na ťarchu NS č. 301 alebo 310. 
 
3. Rozvrhovanie druhotných nákladov a výnosov - tzv. vnútropodnikových prevodov medzi 
jednotlivými HS sa deje taktiež podľa miesta vzniku. Platí zásada, že tieto výkony  
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sú oceňované len vo výrobných nákladoch a neobsahujú ziskovú maržu ani správnu réžiu 
spoločnosti. Ich vzájomný pomer neovplyvňuje výsledok hospodárenia spoločnosti. Evidujú 
a zúčtovávajú sa na základe prevodiek medzi jednotlivými HS, navzájom odsúhlasovanými 
príslušnými vedúcimi HS. Ich obsahom sú služby a produkty poskytované v rámci svojej 
výrobnej činnosti jednotlivými HS navzájom (ekologické služby, telekomunikačné služby, 
dodávka vody, opravy a údržba., atď.). 
 
4. Všetky náklady NS sú rozvrhované na HS, a to nasledovne: 
- náklady NS č. 301, 302 a 310 sú rozvrhované percentom podielu jednotlivých HS  
     na celkových tržbách spoločnosti; 
- náklady NS č. 303 sú rozvrhované percentom podľa podielu hodnoty materiálu    

odoberaného zo skladu jednotlivými HS ako i NS č. 301 a NS č. 302. 
 
5. Uvedený postup rozvrhovania je nerozdielne aplikovaný aj na regulovanú činnosť 
- prevádzkovanie distribučnej siete - HS č. 327 a s ňou súvisiacu činnosť - dodávku zemného 
plynu - HS č. 326. Pre potreby zostavovania cenových návrhov taríf za distribúciu  
sa zo skutočných i plánovaných nákladov na regulovanú činnosť vyraďujú neoprávnené 
náklady v zmysle príslušných výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  
 
6. Odpisovanie majetku všeobecne a v rámci toho i majetku súvisiaceho s regulovanou 
činnosťou vychádza z vyššie uvedenej analytickej účtovnej evidencie podľa NS a HS. 
Odpisovanie je vykonávané podľa účtovných pravidiel, pričom základom je zaradenie   
a odpisovanie majetku  podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  neskorších 
predpisov. Každá položka majetku je účtovne i evidenčne vedená podľa inventárnych čísiel. 
Ku každej položke je kedykoľvek z informačného účtovného systému k dispozícii údaj  
o účtovných i daňových odpisoch, oprávkach i zostatkovej hodnote účtovnej i daňovej. 
Odpisy majetku  evidovaného na NS sú súčasťou rozvrhovaných nákladov podľa bodu 4. 
 
IV.  SPÔSOB VEDENIA ODDELENEJ  EVIDENCIE 
 
Podľa § 3 ods. 5 písm. d)  vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 415/2008 Z. z.  
PLDS DNV ENERGO, a.s., ako malý subjekt (plánovaný počet odberných miest pre rok 
2011 je 41), vedie oddelenú evidenciu  o  nákladoch   a  výnosoch  a  evidenciu aktív  a  pasív  
v  obmedzenom rozsahu podľa prílohy č. 11  tejto vyhlášky.  Výstupy  z uvedenej evidencie  
za bežný rok spoločnosť zasiela v zmysle § 19 ods. 4 Zákona o energetike  regulačnému 
úradu v príslušnej forme najneskôr do 30. júna nasledovného roka. Túto evidenciu podľa 
uvedeného spracováva a zasiela zvlášť za distribúciu a zvlášť za dodávku zemného plynu. 
 
V.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
                  
Tieto zásady  nadobúdajú platnosť po schválení regulačným úradom od 1.1.2013.   
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 12.07.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 19599/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti DNV ENERGO, 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 DNV ENERGO, 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 DNV ENERGO, 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.            

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov a pravidiel na odpisovanie spoločnosťou DNV ENERGO, 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:  
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom 


