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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: 0316/2012/S-AP                                                                                 Martin, 09.11.2012 
 

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 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 Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,  
IČO: 31 997 951 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
 
1. Informácia o činnosti  

 
Spoločnosť Mondi SCP a.s. Ružomberok je najväčším výrobcom papiera a celulózy  
na Slovensku. Výroba papiera a celulózy je energeticky náročná. Spoločnosť Mondi SCP a.s. 
Ružomberok potrebnú energiu na výrobu papiera a celulózy získava využitím energie 
použitej drevnej hmoty, z fosílnych palív a z verejnej siete. Z množstva použitého paliva, 
ktoré sa pri spálení produkuje, je drvivá väčšina z organickej hmoty. Menšia časť pochádza 
z použitia fosílnych palív (zemný plyn). 
Spoločnosť Mondi SCP je zásobovaná elektrinou z vlastnej výroby, elektrinou od spoločnosti 
Obaly SOLO, s.r.o Ružomberok a zo siete SSE - distribúcia. Výroba elektriny je zabezpečená 
z teplárne BU Energie, kde sú inštalované a prevádzkované tri parné kotle SK1, SK2 a K3. 
Pred kotlami SK1 a SK2 sú zaradené plynové turbíny , ktoré s kotlami SK1 a SK2 vytvárajú 
paroplynové jednotky s vysokou účinnosťou využitia paliva. Ako palivo sa v turbínach  
aj kotloch využíva zemný plyn. V energetickom komplexe je inštalovaná protitlaková turbína, 
ktorá ešte zlepšuje účinnosť systému. V druhej teplárni BU Regenerácia sú za kotlom  
na biomasu a regeneračným kotlom č.1 na zvyškovú drevnú hmotu zaradené dve protitlakové 
turbíny, ktoré ešte dopĺňa kondenzačná turbína. Dokúpenie elektriny z nadradenej 
distribučnej siete SSE-D je realizované cez tri vstupné linky 110 kV z rozvodne Lisková. 
Elektrina pre cudzích odberateľov pripojených do miestnej distribučnej sústavy Mondi SCP, 
a.s. Ružomberok je distribuovaná na napäťovej úrovni VN a NN. 
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Činnosti v oblasti elektroenergetiky : 
Rozsah podnikania : Výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 
č. povolenia : 2005E 0009 – 7. zmena 
termín začatia výkonu činnosti : 1.5.2005  
doba platnosti povolenia do : na dobu neurčitú 

 
Činnosti v oblasti plynárenstva : 
Rozsah podnikania : Dodávka plynu, distribúcia plynu  
č. povolenia :  2008P 0117 – 2. zmena 
termín začatia výkonu činnosti : 1.10.2008  
doba platnosti povolenia do : na dobu neurčitú 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 
 
Spoločnosť podniká v oblasti elektroenergetiky v činnosti výroba, dodávka a distribúcia 
elektriny.  
V oblasti plynárenstva spoločnosť podniká v činnosti dodávka a distribúcia plynu. 
 
Spoločnosť sleduje oddelenú účtovnú evidenciu v oblasti elektroenergetiky a v oblasti 
plynárenstva podľa jednotlivých činností v rámci obidvoch oblastí. Inú činnosť podľa  
§ 16 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
spoločnosť nevykonáva.  
 
Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie  
(ďalej len „Pravidlá“) sú rovnaké tak pre oblasť elektroenergetika ako aj pre oblasť 
plynárenstvo, z tohto dôvodu sú vypracované len jedny Pravidlá pre obidve oblasti.  

 
3. Začlenenie činnosti distribúcia elektrickej energie a zemného plynu do organizačnej 

štruktúry Mondi SCP a.s. 
 

Distribúcia elektrickej energie a distribúcia zemného plynu je organizačne začlenená do BU 
Regenerácia a Energie. 

 
3.1.  Spôsob rozvrhovania a evidencie prvotných nákladov a výnosov 

Prvotné náklady sú evidované na samostatnom  nákladovom stredisku. 
Prvotné výnosy sú evidované na účtoch hlavnej knihy Tržby za vlastné výrobky – vedľajšie 
produkty a IC vedľajšie produkty. 
 
3.2. Spôsob rozvrhovania spoločných nákladov 
 
Spoločné náklady sú náklady, ktoré nie je možné priamo priradiť jednotlivým činnostiam,  
sú evidované na nákladových strediskách podľa bodu 3.  Rozvrhované sú podľa podielu 
výnosov jednotlivej činnosti k celkovej činnosti spoločnosti. 
 
3.3. Spôsob rozvrhovania aktív a pasív 
 
Aktíva pre účely Pravidiel predstavujú výlučne prevádzkové aktíva vo forme dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku. 
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Evidencia prevádzkových aktív je zabezpečená smernicou OS – 01 Pravidlá účtovania, ktorá 
určuje postupy evidencie majetku, jeho odpisovania a pravidlá reprodukcie.  

 
Elektroenergetika 
 
Aktíva v oblasti elektroenergetika sú  sledované osobitne pre  činnosť distribúcia elektriny.  
 
Prevádzkové aktíva predstavuje hmotný majetok, ktorý je vedený na samostatných kartách 
hmotného majetku a pre účely  rozvrhovania aktív a odpisovania sú identifikované jednotlivé 
karty hmotného majetku súvisiace s distribúciou elektrickej energie. 
 
Plynárenstvo 
 
Aktíva v oblasti plynárenstvo sú evidované na samostatnom nákladovom stredisku  
pre činnosť distribúcia zemného plynu. 
 
Prevádzkové aktíva predstavuje hmotný majetok, ktorý je vedený sa samostatných kartách 
hmotného majetku a pre účely  rozvrhovania aktív a odpisovania sú identifikované jednotlivé 
karty hmotného majetku súvisiace s distribúciou zemného plynu. 
 
3.4. Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 
Pravidlá pred odpisovanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú rovnaké  
pre oblasť elektroenergetika aj pre oblasť plynárenstvo. 
 
Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa riadi podľa postupov 
odpisovania spoločnosti upravenými a bližšie špecifikovanými v smernici OS – 01 Pravidlá 
účtovania, pričom zosumarizovanie uvedené v tomto bode je v súlade s platnou smernicou. 
 
Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prebieha v spoločnosti na základe 
odpisového plánu z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve, a to rovnomernými 
mesačnými odpismi. Odpisovať sa začína od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  
v ktorom bol dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaradený do majetku spoločnosti. 
Budovy, stavby, stroje a zariadenia (ďalej len „dlhodobý hmotný majetok“) sú ocenené  
v obstarávacích cenách znížených o oprávky a opravné položky (strata zo zníženia hodnoty). 
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady vynaložené na uvedenie dlhodobého hmotného 
majetku do používania na určený účel. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 
činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú náklady na materiál, priame mzdy  
a režijné náklady priamo súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku  
až do momentu jeho zaradenia do používania. 
 
Ak pri niektorej položke dlhodobého hmotného majetku majú niektoré jej významné časti 
rôznu dobu životnosti, tieto sú účtované a odpisované ako samostatné položky. V prípade,  
že investičný výdavok zahŕňa výmenu významnej časti majetku (samostatného komponentu), 
tento investičný výdavok sa kapitalizuje a účtovná hodnota vymenenej časti sa odpisuje. 
Pokiaľ je komponent samostatne použiteľný a ľahko premiestniteľný, kapitalizuje  
sa ako novonadobudnutý majetok a pridelí sa mu nová majetková karta. 
 
Následné výdavky vzťahujúce sa k výmene položky dlhodobého hmotného majetku, ktorý  
sa vykazuje samostatne, vrátane revízií a generálnych opráv, sa aktivujú za predpokladu,  
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že je pravdepodobné, že budú mať za následok zvýšenie budúcich ekonomických úžitkov  
nad rámec jej pôvodnej výkonnosti a dajú sa spoľahlivo oceniť. Ostatné následné výdavky  
sa aktivujú len za predpokladu, že budú mať za následok zvýšenie budúcich ekonomických 
úžitkov obsiahnutých v položke aktív nad rámec ich pôvodnej výkonnosti. Akékoľvek ďalšie 
výdavky uskutočnené po obstaraní dlhodobého hmotného majetku za účelom obnovenia 
a udržania pôvodnej výšky očakávaných ekonomických úžitkov sa účtujú ako náklad 
obdobia, v ktorom vznikli. Akékoľvek ďalšie výdavky sa účtujú ako náklad obdobia, 
v ktorom vznikli. 
Jednotlivé aktíva v rámci dlhodobého hmotného majetku sú rozdelené do jednotlivých 
účtovných odpisových skupín podľa predpokladanej doby životnosti: 

- budovy a stavby od 12 do 40 rokov 
- stroje a zariadenia  od 4 do 20 rokov 
- dopravné prostriedky od 4 do 12 rokov 
- inventár od 4 do 12 rokov 

 
Drobný dlhodobý hmotný majetok (s obstarávacou cenou  od 133 EUR do 1,7 tis. EUR  
sa odpisuje 2 roky. Samostatne obstaraný dlhodobý nehmotný majetok sa vykazuje 
v obstarávacej cene, po odpočítaní oprávok a opravných položiek na znehodnotenie. 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej doby životnosti 
(4 roky). Odhadovaná doba životnosti a spôsob odpisovania sa na konci každého účtovného 
obdobia prehodnocujú, pričom vplyv zmien odhadov sa zohľadňuje v nasledujúcom 
účtovnom období. 
Daňové odpisy sa vypočítavajú ročne podľa §§ 26 a 27 zákona o daniach z príjmov,  
tzn. že sa používa rovnomerné odpisovanie hmotného a nehmotného majetku. 
 
4. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Spoločnosť je v zmysle § 3 ods. 1 – 5 vyhlášky č. 415/2008 Z. z. zaradená do kategórie „malý 
subjekt“. V zmysle tohto spoločnosť vedie oddelenú evidenciu v obmedzenom rozsahu podľa 
prílohy č. 11 uvedenej vyhlášky. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 11.10.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 29433/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Mondi SCP, 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  
Mondi SCP, 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 
Mondi SCP, 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 
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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 spoločnosťou Mondi SCP, 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:  
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 


