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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: 0006/2013/S-AP                                                                                 Martin, 16.01.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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  

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné,  
IČO: 36 446 190 schvaľuje od januára 2013 na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív 
a pasív, nákladov a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
 
1. Identifikácia spoločnosti 
 
Obchodné meno a právna forma spoločnosti: GVP, spol. s r.o. Humenné 
  
Identifikačné číslo: 36446190 
 
Sídlo spoločnosti: Tolstého 1, 066 01 Humenné 
 
Dátum založenia a registrácie spoločnosti: 
Spoločnosť bola založená dňa  15.04.1997 a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, dňa 30.04.1997, Odd. Sro, vložka č. 10277/P 

 
Základné imanie: 1 069 176,126935 EUR 
 
Štatutárny orgán spoločnosti: Ing. Vladimír Vaško, konateľ a Marián Gerboc, konateľ 
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2. Podnikateľská činnosť spoločnosti 
 
2.1.    Predmet podnikania spoločnosti 
 
Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je maloobchod a veľkoobchod 
s potravinami, drogériou a tabakovými výrobkami. Túto činnosť vykonáva spoločnosť 
na základe kúpnych  zmlúv.  
 
Okrem tejto činnosti spoločnosť prevádzkuje fotovoltaický systém na výrobu elektriny. 
Na túto činnosť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  vydal spoločnosti potvrdenie o splnení 
oznamovacej povinnosti  pod č. 0106/2010/E-PT a 0197/2010/E-PT 
   
Spoločnosť zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva softvérom zakúpeným 
od dodávateľa. 

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

 
Hodnoty vyplývajúce z výnosov, nákladov a rozvrhovanie aktív a pasív v oblasti výroby 
elektriny sa v pláne spoločnosti a jej výsledkoch prejavujú v rámci hospodárenia strediska 
1 E. Označenie strediska 1 E je súčasťou označenia analytiky v účtovníctve. 
 
Účtovanie nákladov a výnosov strediska 1 E je zabezpečené programovým softvérom, 
reprezentovaného účtami, v rámci záväznej účtovnej osnovy pre vnútropodnikové útvary 
reprezentovaného účtami v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
 
Za hospodársku činnosť strediska 1 E, t.j. za samostatné účtovné stredisko, je možné 
vyhotoviť samostatný prehľad ziskov a strát. 
 
Označenie činnosti v prípade ak ide o výnosy za elektrinu je dané analytikovu 12. 
 

Ukazovateľ 
Dodávka 
elektriny 

Výnosy X 
Náklady celkom X 
Z toho:  
- priamy materiál X 
- ostatné priame náklady (nájom, ...) X 
- odpisy hmotného majetku X 
- opravy a údržba zariadení na výrobu elektriny X 
- osobné náklady  X 
- režijné náklady  X 
- náklady na správu, vedenie spoločnosti (mzdy + materiál súvisiaci 

s hospod. - správnou činnosťou) 
X 

Hospodársky výsledok X 
 
Určenie príslušných hodnôt „X“ v oblasti nákladov a výnosov v príslušnej časti odpisov 
a rozvrhu aktív a pasív sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 
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3.1. Výnosy 
 
Výnosy za dodávku elektriny do distribučnej sústavy.   
 
3.2. Náklady 

 
Priamy materiál 
 
V položke priamy materiál sú zahrnuté náklady na materiál použitý pri výrobe elektriny.  
 
Ostatné priame náklady  
 
- náklady za prenájom priestoru, na ktorom je umiestnené technologické zariadenie 

na výrobu elektriny, 
- osobné náklady pracovníkov zabezpečujúcich výrobu elektriny, 
- náklady na revízie a opravy zariadení na výrobu elektriny, 
- odpisy hmotného majetku. 
 
Réžia a ostatné spoločné náklady  
 
Pomerná časť režijných nákladov a ostatných spoločných nákladov vzťahujúcich 
sa na výrobu elektriny sa určí príslušným koeficientom vypočítaným ako podiel z celkových 
nákladov na réžiu spoločnosti podľa objemu výnosov za predaj vyrobenej elektriny 
k celkovým výnosom spoločnosti za sledované obdobie. 
 
3.2. Hospodársky výsledok 
 
Hospodársky výsledok za jednotlivé činnosti sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi 
a nákladmi. 
 
4. Rozvrh aktív a pasív 
 
Aktíva spoločnosti – hmotný majetok, zásoby sú adresne priradené ku danej činnosti. 
Pohľadávky voči odberateľom sa na uvedené činnosti priraďujú podľa splatných 
a nezaplatených faktúr. Obdobne sa postupuje i v oblasti záväzkov. 
 
5. Pravidlá pre odpisovanie majetku. 
 

Majetok 
Odpisová 
skupina 

Metóda odpisovania 
Ročná odpisová 

sadzba 
Budovy 4 rovnomerný odpis 20 rokov 

Stavby 4 rovnomerný odpis 20 rokov 

Samostatný hnuteľný majetok xxx xxx xxx 

- počítače, kancelárska technika 1 rovnomerný odpis 4 roky 

- bezpečnostné systémy, nábytok 2 rovnomerný odpis 6 rokov 

- elektromotory 3 rovnomerný odpis 12 rokov 

- osobné autá 1 rovnomerný odpis 4 roky 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 20.12.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 39286/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti GVP, spol. s r.o. Humenné. 

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  
GVP, spol. s r.o. Humenné. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 
GVP, spol. s r.o. Humenné. 

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 evidenciu skutočností, ktoré  
sú predmetom účtovníctva, 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 spoločnosťou GVP, spol. s r.o. Humenné 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:  
GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné 


