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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: 0002/2014/S-AP                                                                                 Martin 09.01.2014 

 

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 Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina,  

IČO: 36 403 032 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 

 

Žilinská teplárenská, a.s., ul. Košická 11, 010 087 Žilina (ďalej len „ŽT, a.s.“), 

je kombinovaným výrobcom tepla a elektriny „KVET“. V ŽT, a.s. sú nainštalované 

3 protitlakové turbogenerátory 2 x 12 MW, 1 x 25 MW a 1 x 0,768 MW. Na rok 2014 

je plánovaná výroba elektriny v objeme 96 070 MWh. 

 

ŽT, a.s. ako výrobca a dodávateľ elektriny vedie oddelenú evidenciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, vedie oddelenú evidenciu o aktívach a pasívach, nákladoch 

a výnosoch a samostatne odpisuje majetok týkajúci sa uvedenej činnosti. Spoločnosť 

má vytvorené samostatné stredisko na evidovanie všetkých skutočností týkajúcich sa výroby 

a dodávky elektriny a k syntetickým účtom vytvorenú analytickú evidenciu, ktorá slúži 

na účtovanie všetkých účtovných prípadov výroby a dodávky elektriny. 

 

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

 

1) Dátum začiatku podnikania v oblasti elektroenergetiky: 1.1.2002. Údaje o činnosti 

spoločnosti: Výroba a dodávka tepla a Výroba a dodávka Elektrickej energie. Hlavná činnosť 

spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. je výroba a dodávka tepla. Výroba a dodávka elektrickej 

energie je vedľajším príjmom spoločnosti. Jediným súčasným odberateľom elektrickej 

energie, ktorú spoločnosť vyprodukuje, je spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.  

– oprávnený  spotrebiteľ (skrátene SSE, a.s.), ktorá ju distribuuje konečným odberateľom, 

čím  preberá na seba zodpovednosť za  dodávku el. energie. 
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2) Delenie celkových oprávnených (prvotných aj druhotných) nákladov (aktív, pasív, 

odpisov,...) na výrobu tepla a EE, ktoré sú spoločné pre výrobu tepla aj výrobu EE,  

sa v spoločnosti uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy (aktuálne podľa § 4 ods. 7, písm. a), 

Vyhlášky URSO č. 222/2013 Z. z. zo dňa 11.7.2013).  

Náklady spojené výhradne s výrobou EE sú sledované na osobitne zriadenom stredisku  

pre tento účel č. 212, z ktorého ŽT a.s. dokáže vyčísliť výsledok hospodárenia za danú 

činnosť. Na tomto stredisku sú v úseku controllingu sledované odpisy z investičného majetku, 

náklady z dodávateľských vzťahov a tržby za predaj el. energie. Spôsob odpisovania majetku 

má spoločnosť definovaný v internej smernici. 

 

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 

Účtovné odpisy 

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje na základe odpisového plánu 

nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov, ktoré sú v ŽT a.s. určené nasledovne:  

a) odpisy sa počítajú z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve, a to do jej výšky, 

b) pre odpisovanie sa používa lineárna metóda odpisu, 

c) ročná sadzba odpisu je rovnaká počas celej doby trvania účtovného odpisu a  je stanovená  

podľa odpisových skupín, 

- v odôvodnených prípadoch sa môže počas doby trvania účtovného odpisu v jednotlivých 

rokoch meniť, napr. pri prudkých výkyvoch vo využiteľnosti majetku,  

d) odpisy sa účtujú do nákladov mesačne v čiastke rovnajúcej sa jednej dvanástine ročného 

účtovného odpisu, 

e) s odpisovaním sa začína v mesiaci  zaradenia dlhodobého majetku do užívania,     

f) výpočet a účtovanie odpisov prebieha automaticky  v systéme SAP v rámci modulu AM, 

g) odpisy DLNM sa účtujú na ťarchu účtu 551 100, odpisy DLHM na ťarchu účtu 551 200  

v členení na nákladové strediská a zákazky a v prospech účtov oprávok.  

 

Odpisové kľúče od 1.1.2004 

 

Daňové 

 

Označenie Názov Životnosť % odpisu 

Vstupná cena  

ZD5N daň. lin. 1. odp.sk. 4 25  

ZD6N daň. lin. 2. odp.sk. 6 16,6667  

ZD7N daň. lin. 3. odp.sk. 12 8,3334  

ZD8N daň. lin. 4. odp.sk. 20 5  

 

Účtovné 

        

Označenie Názov Životnosť % odpisu 

0000 neodpisované  0 

XU01 učt. 1. odp.sk. 4 25 

ZU06 učt. 2. odp.sk. 6 16,7 

ZU12 učt. 3. odp.sk. 12 8,4 

ZU20 učt. 4. odp.sk. 20 5 

ZU30 učt. 5. odp.sk. 30 3,4 
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 13.12.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 41359/2013/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Žilinská 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  

Žilinská 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  

Žilinská 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 Žilinská 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:  

Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 


