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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: 0320/2012/S-AP                                                                                 Martin, 28.11.2012 
 

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 STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,  
IČO: 35 889 080 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) sa zaoberá výrobou a rozvodom 
tepla, výrobou a dodávkou elektriny, prenájmom hnuteľných vecí, uskutočňovaním stavieb 
a ich zmien a i.  
 
Elektrickú energiu vyrába spoločnosť v zariadení KVET, IEC – RS, Mlynská ulica 2, 
Rimavská Sobota s vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny  a tepla v spaľovacom 
motore s palivom zemný plyn (č. povolenia Elektroenergetika č. 2010E0396). Zároveň 
spoločnosť vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie výrobným zariadením 
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW. Ide o výrobu elektriny vyrobenú  
vo fotovoltaickej elektrárni a použitú pre vlastnú spotrebu. V zmysle § 3 ods. 5 vyhlášky  
č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie je  spoločnosť malým subjektom 
a má povinnosť vedenia oddelenej evidencie v obmedzenom rozsahu. Spoločnosť dodáva 
prebytok elektriny vyrobenej vo vlastných výrobných zariadeniach, ktorá nie je využitá  
pre vlastnú potrebu spoločnosti, len spoločnosti SSE Distribúcia. 
 
Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v informačnom systéme NORIS. Prvotné náklady a výnosy, 
ktoré je možné priamo priradiť sa účtujú na nákladové strediská priamo a druhotné náklady 
na režijné strediská, náklady ktorých sa priraďujú nákladovým strediskám podľa stanovených 
pravidiel. 
 
Na stredisku č. 30200000 Gasmotor sa evidujú spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla. 
Pre určenie podielu nákladov na výrobu elektriny na celkových nákladoch strediska Gasmotor 
bude spoločnosť postupovať v zmysle ustanovenie § 2 ods. 7 a 8 vyhlášky Úradu pre 
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reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v tepelnej energetike.  
 
Na stredisku 30100000 Fotovoltaika sa priamo evidujú odpisy, opravy, výnosy. 
 
Náklady režijného strediska – Administratíva BB (94000000) sa rozdeľujú k jednotlivým 
strediskám podielom, akým sa jednotlivé strediská podieľajú svojimi výnosmi na celkových 
výnosoch spoločnosti. 

 
Náklady režijného strediska – IEC Rimavská Sobota (30000000) sa rozdeľujú medzi 
stredisko Gasmotor a BIOMASA rovnomerne 50:50. 
 
Oddelená evidencia výnosov z výroby elektrickej energie je zabezpečená samostatnými 
analytickými účtami v triede 6. 
 
V rámci evidencie aktív bude spoločnosť vykazovať majetok využívaný len pre výrobu 
elektrickej energie vedený na strediskách Gasmotor a Fotovoltaická elektráreň a alikvotnú 
časť dlhodobého majetku  využívaného súčasne  na výrobu tepla a elektriny na stredisku 
Gasmotor  po prepočte rovnakým koeficientom, aký bol použitý pre rozčlenenie spoločných 
nákladov pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla.  
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom  
na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Daňové odpisy  
sa uplatňujú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platného pre rovnomerné 
odpisovanie. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 22.11.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 34490/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti STEFE ECB, s.r.o. 

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  
STEFE ECB, s.r.o. 

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

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 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.            
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou STEFE ECB, 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:  
STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 


