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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: 0095/2012/S-AP                                                                                 Martin, 07.08.2012 
 

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  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,  
969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 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 

 
 

 
1. Informácie o činnosti 
 
Základné údaje: 
Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Sídlo:    Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
Právna forma:  štátny podnik  
Zapísaný:                    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  

oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 
 
Hlavný predmet činnosti: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik bol založený zakladacou 
listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§12,13 zákona č. 111/1990 Zb. 
o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100  
zo dňa 19.12.1996 na uspokojovanie verejnoprospešných činností, na výkon činností, ktoré 
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súvisia so spravovanými hraničnými tokmi, na zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov 
a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie, na vykonávanie 
zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch 
a vodohospodárskych dielach a na plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik 
z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov. 
 
Činnosti v oblasti elektroenergetiky: 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne 
príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z.  o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  
§ 7 zákona č. 656/2001 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení 
vydal SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku (ďalej 
SVP, š.p.) povolenie č. 2009E 0353 na predmet podnikania elektroenergetika, rozsah 
podnikania výroba elektriny, dodávka elektriny s termínom začatia výkonu činnosti 
01.03.2009 s dobou platnosti povolenia na dobu neurčitú. Na základe tohto povolenia SVP, 
š.p. vyrába elektrinu na zariadeniach malé vodné elektrárne (ďalej MVE) a dodáva túto 
elektrinu do príslušnej distribučnej sústavy podľa umiestnenia zdroja na výrobu elektriny.  
Inú elektrinu ako elektrinu vyrobenú na vlastných výrobných zariadeniach SVP, š.p. 
nedodáva. 
 
 
2.   Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie 
 
Spôsob vedenia  oddelenej evidencie: 
SVP, š.p. vedie oddelenú evidenciu v zmysle §§ 2 a 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie 
nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie  
(ďalej len „Vyhláška“). 
SVP, š.p. dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh,  
na základe čoho patrí v zmysle § 3 ods. 5 Vyhlášky do kategórie „ malý subjekt“ . 
 
Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov: 
Pre predmet podnikania v energetike – regulované činnosti je vytvorená činnosť 015 – Malé 
vodné elektrárne ( ďalej  MVE). Jednotlivé MVE majú samostatné čísla hospodárskych 
stredísk. Pre každé technické zariadenie je vytvorené samostatné nákladové stredisko,  
na ktorom sa evidujú prvotné a druhotné náklady spojené s výrobou a dodávkou elektrickej 
energie a zároveň výnosy, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodávkou elektriny.  
Okrem nákladov priamo súvisiacich s výrobou elektriny a jej dodávkou do distribučnej 
sústavy sa na činnosť 015 ako celok  rozúčtovávajú náklady spoločné pre všetky činnosti  
(správna réžia), a to v pomere výnosov z danej činnosti k celkovým výnosom SVP, š.p. 
 
Náklady a výnosy za výrobu a dodávku elektriny sa v SVP, š.p. evidujú podľa tabuliek č. 61 
a 64 prílohy č. 11 Vyhlášky. 
 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív: 
 
Evidenciu aktív a pasív súvisiacich s MVE a s výrobou a dodávkou elektrickej energie vedie 
SVP, š.p. v zmysle § 5 Vyhlášky, t.j. podľa tabuľky č. 63 prílohy č. 11 Vyhlášky. 
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Pravidlá pre odpisovanie: 
SVP, š.p. odpisuje dlhodobý majetok v súlade s platnou legislatívou: 

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení 
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
- Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva v platnom znení 

- zatriedenie dlhodobého majetku sa riadi Organizačnou smernicou č. 8/2009 
Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku  
a Dodatkom č. 1 a 2 k Organizačnej smernici č. 8/2009  

- dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý je stanovený na odhad 
reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína 
odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 

 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 23.07.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 20561/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik. 

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 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik. 

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 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 
podnik. 

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 SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 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: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 

štátny podnik, Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica 


