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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: 0007/2013/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 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 Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, 815 24 Bratislava, 
IČO: 35 705 671 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. Hospodárska činnosť SPaP a.s. 
 
Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je akciová spoločnosť 
zaoberajúca sa prevažne vnútroštátnou a zahraničnou vodnou dopravou, prekladom tovarov 
nájmom a prenájmom riečnych lodí, prevádzkovaním údržby, opráv, rekonštrukcií a výrobou 
plavidiel, všetko v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel 
Sa vložka číslo: 1249/B .  
SPaP a.s. je od roku 2000 v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. držiteľom povolenia 
na podnikania v energetike číslo 2066E 0145 – dodávka elektriny a distribúcia elektriny. 
Energetika je vedená pod strediskom 651 100 v rámci podniku, ktoré riadi a zastrešuje 
kompletnú energetiku v podniku.  
SPaP a.s. sa riadi účtovnými predpismi a postupmi účtovania v súlade so zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s postupmi 
účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie 
na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú 
všetky náklady a výnosy, ktoré sú realizované v účtovnom období bez ohľadu času 
ich plnenia. 
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SPaP a.s má vytvorené jednotlivé strediská: 
 
652610 Trafostanica T1A 

652620 Trafostanica T2 

652630 Trafostanica T3.1 

652640 Trafostanica T4 

652650 Trafostanica T5 

652660 Trafostanica T6 

652670 Trafostanica T4.1 

652680 Trafostanica T8 
 

 
Na vyššie uvedených strediskách spoločnosť eviduje investičný majetok súvisiaci 
s energetikou (bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny). Účtovné odpisovanie investičného 
majetku, ktorého obstarávacia cena je nad 996 eur je mesačné, prvý krát v mesiaci zaradenia. 
Mesačný odpis je vypočítaný na základe predpokladanej doby životnosti. (t.j. obstarávacia 
cena / predpokladaný počet mesiacov používania investičného majetku) 
 
 
2 . Spôsob vedenia evidencie  
 
Na vedenie evidencie sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu o účtovnej 
osnove a účtovnom rozvrhu (§ 13 a 14 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 
 
V zmysle ods. § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. spoločnosť SPaP a.s. vedie evidenciu a to cez 
stredisko energetika 651 100 na analytických účtoch: 

 
• nákladové účty  502 502 – distribúcia + dodávka elektriny   
• nákladové účty  502 101 – dodávka elektriny  
• nákladové účty 502 102 – distribúcia elektriny  

 
Pri predaji elektriny (refakturácii) : 

• nákladové  účty 502 510 – dodávka elektriny  
• nákladové účty  502 511 - distribúcia elektriny   
• výnosové účty 602 600 – dodávka elektriny  
• výnosové účty 602 610 – distribúcia elektriny  
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Rozdelenie na strediská je znázornené v tabuľke  
 
Celková spotreba elektriny - analytické účty 
 

 
    
Analytické účty nákladové a výnosové pri predaji elektriny  
 

 
 
Stredisko 651 110 – distribúcia elektriny  
 
a/ Náklady 
 
Rozvrhovanie a evidencia prvotných nákladov na stredisku 651 110 – Distribúcia elektriny 
sa sleduje pomocou analytického účtu číslo 502 511, ktorý je vytvorený na tieto druhy 
nákladov: 

• prvotné náklady , ktoré priamo súvisia s distribúciou elektriny a to : 
1. Platba za straty pri prenose distribučnou sústavou, 
2. Distribúcia elektriny bez strát,  
3. Rezervovaná kapacita,  
4. Platba za systémové služby,  
5. Platba za prevádzkovanie systému, 

Str. 651 120 
Dodávka elek 

Str. 651 110 
Distribúcia 

Nákladové účty 
502 511 

Nákladové účty 
502 510 

Výnosové účty 
602 610 

Výnosové  účty 
602 600 

Str. 651 100 
Energetika 

Str. 651 100 

Str. 651 110 
Distribúcia 

Str. 651 120 
Dodávka elek. 

Nákladové účty 
502 101 

Nákladové účty 
502 100 

Nákladové účty 
502 102 
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• druhotné náklady: 

1.  spotreba materiálu a ostatných spotrebných vecí pre údržbu nosičov energií, 
2. opravu a odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradených elektrických 

zariadení distribučnej sústavy,  
 
Tieto náklady budú na stredisko 651 110 zaúčtované v pomernej výške X*A %,  
kde X =  pomer množstva elektriny dodanej cudzím subjektom k množstvu elektriny 
spoločnosťou celkovo odobratej (t.j. vlastná spotreba + predaj elektriny iným odberateľom); 
A = pomer výnosov za distribúciu elektriny k celkovým výnosom za distribúciu a dodávku 
elektriny. 

 
Ostatné náklady nesúvisiace s distribúciou elektriny, napr. opravy budov, nebudú na tomto 
analytickom účte zúčtované.  
 
b /  Výnosy 
 
Prvotné výnosy z distribúcie elektriny budú realizované na samostatnom analytickom účte 
602 600, kde nebudú zahrnuté žiadne druhotné výnosy z distribúcie elektriny. 
  
SPaP a. s. sa riadi  cenami podľa cenového rozhodnutia ÚRSO za tarify a podmienky 
pre prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny . 
 
 
Stredisko 651 120 – dodávka  elektriny  
 
a/ Náklady 
 
Rozvrhovanie a evidencia prvotných nákladov na stredisku 651 120 – Distribúcia elektriny 
sa sleduje pomocou analytického účtu číslo 502 611, ktorý je vytvorený na tieto druhy 
nákladov: 

• prvotné náklady, ktoré priamo súvisia s distribúciou elektriny a to : 
1. Platba za činnú elektrinu v MW/€  

 

• druhotné náklady: 
1.  spotreba materiálu a ostatných spotrebných vecí pre údržbu nosičov energií 
2. opravu a odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradených elektrických 

zariadení distribučnej sústavy  
 

Tieto náklady budú na stredisko 651 120 zaúčtované v pomernej výške X*B %,  
kde X = pomer množstva elektriny dodanej cudzím subjektom k množstvu elektriny 
spoločnosťou celkovo odobratej (t.j. vlastná spotreba + predaj elektriny iným odberateľom); 
B je pomer výnosov za dodávku elektriny k celkovým výnosom za dodávku a distribúciu 
elektriny, 
 
Ostatné náklady nesúvisiace s distribúciou elektriny napr. opravy budov, nebudú na tomto 
analytickom účte zúčtované.  
 
 
 



 5

b /  Výnosy 
 
Prvotné výnosy z dodávky  elektriny budú realizované na samostatnom analytickom účte 
602 700, kde nebudú zahrnuté žiadne druhotné výnosy z dodávky elektriny. 
 
SPaP a. s. sa riadi  cenníkom ZSE – dodávka a cena elektriny – silovej. 
 
3.   Záver  
 
Spoločnosť SPaP a.s. používa časť dodávky a distribúcie elektriny pre vlastnú spotrebu, 
kde je prevedená spotreba dodávky a distribúcie na viac vytvorených stredísk (potrebné 
pre prehľadnú analýzu spotreby elektriny v rámci podniku), avšak prvotnými strediskami 
sú strediská 651 110 pre distribúciu a 651 120 pre dodávku spolu vyššie uvedenými 
analytickými účtami . 
  
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 20.12.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 39285/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy 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 
Slovenská plavba a prístavy 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 
Slovenská plavba a prístavy 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 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 Slovenská plavba a prístavy a.s. schválil v takom znení,  
ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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:  
Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, 815 24 Bratislava 


