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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: 0053/2012/S-AP                                                                                 Martin, 23.05.2012 
 

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  
Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky, IČO: 36 555 193 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 

 

Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky vykonáva nasledovné činnosti: 
-   výrobu a dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, 
- kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, pričom elektrickú energiu používa  
 na vlastnú spotrebu v mieste jej výroby a ďalšiu časť dodáva do distribučnej sústavy  
 ZSE, Energia, a.s. na výstupe zo zdroja (nevykonáva sama jej distribúciu), 
-   správu  a údržbu bytov a objektov. 

Vykazovanie aktív a pasív, sledovanie nákladov a tržieb v podnikovom účtovníctve 
spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky je úzko naviazané na činnosti spoločnosti  
t.j. na výrobu a dodávku tepla, výrobu elektriny, správu a údržbu nehnuteľností a ďalšie 
podporné činnosti hlavne režijného charakteru. Pre každú oblasť sú vytvorené hospodárske 
strediská (nákladové). 

Účtovná osnova je prispôsobená kalkulácii nákladov pre regulovanú a ďalšiu činnosť tak,  
aby spĺňala požiadavky na cenotvorbu a poskytovala informácie pre riadenie jednotlivých 
hospodárskych stredísk.  
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A. Všeobecné pravidlá pre rozvrhovanie prevádzkových aktív (dlhodobý hmotný a nehmotný 
majetok) a pravidlá pre odpisovanie: 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je zaradený podľa jeho využitia na jednotlivé 
hospodárske strediská. Tento majetok odpisuje účtovná jednotka v súlade s § 28 zákona 
o účtovníctve a § 22 a § 29 zákona o dani z príjmov. (zákony č. 431/2002 Z. z.  
a č. 595/2003 Z. z. v platnom znení). Pre  vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku 
v priebehu jeho používania sa pre každé účtovné obdobie zostavuje odpisový plán. Dlhodobý 
hmotný a nehmotný  majetok sa odpisuje rovnomerným spôsobom.   
 
B. Všeobecné pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov: 

Náklady na výrobu a dodávku elektriny, tepla, ostanej činnosti a podporných činností  
sú evidované na samostatných hospodárskych strediskách. Na týchto strediskách sa vykazujú 
aj výnosy - dosiahnuté tržby.  

Pri výrobe elektriny sa jedná o kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Spoločné náklady  
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla vedie spoločnosť na príslušnom nákladovom 
stredisku kombinovanej výroby elektriny a tepla. Jedná sa o variabilné náklady  
(plyn, elektrina, voda a technologické hmoty) a fixné náklady (materiál, opravy a udržiavanie, 
cestovné, revízie, poplatky za znečistenie ovzdušia a ďalšie služby, dane a poplatky, osobné 
náklady, odpisy, finančné náklady, atď.). Tieto spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla 
sa delia na náklady na výrobu elektriny a na náklady na výrobu tepla podľa koeficientov 
delenia spoločných nákladov tak, aby spĺňali podmienku uvedenú v § 2 odst. 8 vyhlášky 
úradu č. 219/211 Z. z..  

Náklady správnej réžie sa pre výrobu elektriny a tepla a ostatné činnosti spoločnosti delia  
na základe výnosovej metódy vykazujú sa na analytických účtoch účtovnej skupiny 599 
vnútropodnikového účtovníctva. Tieto náklady evidované na nákladových strediskách 
spoločnosti pripadajúce na výrobu elektriny a tepla sa pre jednotlivé činnosti kombinovaná 
výroba elektriny a tepla a výroba tepla delia podľa pomeru dodaných energií. 
Oprava a udržovanie majetku sa zabezpečuje dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi. 
Náklady údržby vlastnými pracovníkmi sa vykazujú pomocou hodinovej zúčtovacej sadzby 
a počtom odpracovaných hodín v okruhu vnútropodnikového účtovníctva spolu  
na jednotlivých hospodárskych strediskách. Hodinová zúčtovacia sadzba je počítaná  
z preukázateľných nákladov (bez zisku). 

  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 21.05.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 15152/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. 

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 Bytkomfort, s.r.o. 

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 Bytkomfort, s.r.o. 
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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 Bytkomfort, s.r.o. 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:  
Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky 


