
 1

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: 0013/2013/S-AP                                                                                 Martin, 21.02.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a 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  

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava,  
IČO: 35 823 542 schvaľuje na obdobie od 1. januára 2013 na neurčitý čas pravidlá 
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
 
V zmysle § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je výrobca elektriny povinný viesť 
evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, evidenciu nákladov, výnosov, aktív 
a pasív. Podľa povolenia na podnikanie v elektroenergetike č. 2005E0038_01, Bratislavská 
teplárenská, a.s. vyrába elektrinu v objeme cca 188 000 MWh.  
Vo väzbe na vyrábaný objem elektriny bude Bratislavská teplárenská viesť evidenciu 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, v rozsahu podľa prílohy č. 1 uvedenej 
vyhlášky.  
 
Výroba elektriny v spoločnosti prebieha len v súvislosti s výrobou tepla v dvoch 
kombinovaných zdrojoch výroby elektriny a tepla. U týchto zdrojov je problematické 
jednoznačne rozdeliť celkové náklady výroby energií osobitne na výrobu tepla a výrobu 
elektriny, nakoľko náklady pripadajúce na výrobu elektriny sú priamo závislé od množstva 
vyrobenej a predanej elektriny. Podiel nákladov na výrobu elektriny bude  vypočítaný podľa 
metodiky určenej vyhláškou ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 v znení vyhlášky 
č. 170/2012 Z. z. pre určenie oprávnených nákladov v zdrojoch s kombinovanou výrobou 
tepla a elektriny zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení 
nákladov energetickou metódou, pre technológiu prevádzkovanú spoločnosťou podľa vzorcov 
uvedených v ods. 8 písmeno a).  
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Skutočné náklady sú v spoločnosti sledované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. Tieto náklady sa evidujú za každý zdroj výroby energií osobitne. Pre oddelené 
sledovanie nákladov na výrobu elektriny a výnosov z elektriny sú na každom kombinovanom 
zdroji vytvorené samostatné nákladové (ziskové) strediská: 
  
nákladové (ziskové) stredisko – spoločná výroba energií, 
nákladové (ziskové) stredisko – výroba tepla, 
nákladové (ziskové) stredisko – výroba elektriny. 
 
Rozdelenie nákladov pre účely oddeleného sledovania nákladov a výnosov na výrobu 
elektriny je zabezpečené nasledovne:  
 
- skutočné náklady, ktoré je možné jednoznačne pričleniť k výrobe elektriny budú 

smerované priamo na nákladové stredisko výroby elektriny, 
- skutočné náklady, ktoré nie je možné jednoznačne pričleniť k výrobe elektriny budú 

na kombinovanom zdroji  evidované na  jednom  nákladovom stredisku – spoločná výroba 
energií,  

- z tohto strediska sa v rámci mesačnej uzávierky stanoveným podielom rozúčtujú náklady 
na dve samostatné strediská  - nákladové stredisko výroby tepla a nákladové stredisko 
výroby elektriny, 

- podiel nákladov na výrobu elektriny bude  vypočítaný podľa metodiky určenej vyhláškou 
ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z. pre určenie 
oprávnených nákladov v zdrojoch s kombinovanou výrobou tepla a elektriny 
zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení nákladov 
energetickou metódou, pre technológiu prevádzkovanú spoločnosťou podľa vzorcov 
uvedených v ods. 8 písmeno a).  

 
V oblasti výnosov je oddelená evidencia výnosov za výrobu elektriny zabezpečená 
nasledovne: 
 
- tržby za dodávku elektriny a aktivácia vlastnej spotreby elektriny budú smerované priamo 

na ziskové stredisko výroby elektriny, 
- ostatné výnosy, ktoré nie je možné jednoznačne pričleniť na ziskové stredisko  výroby 

elektriny budú obdobne ako v oblasti nákladov v rámci mesačnej uzávierky rozúčtované 
podielom z výnosového strediska spoločná výroba energií na ziskové stredisko výroby 
elektriny.   
 

Evidencia prevádzkových aktív a odpisov zabezpečená nasledovne: 
 
- prevádzkové aktíva vrátane odpisov z nich, ktoré je možné jednoznačne pričleniť k výrobe 

elektriny budú priamo smerované na nákladové stredisko výroby elektriny, 
- prevádzkové aktíva, ktoré nie je možné jednoznačne určiť k výrobe elektriny budú 

evidované na nákladovom stredisku spoločnej výroby energií budú hodnotovo rozdelené 
na podiel prislúchajúci výrobe energií, 

- podiel delenia aktív kombinovanej výroby elektriny a tepla bude  vypočítaný podľa 
metodiky určenej vyhláškou ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 v znení vyhlášky 
č. 170/2012 Z. z. pre určenie oprávnených nákladov v zdrojoch s kombinovanou výrobou 
tepla a elektriny zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení 
nákladov energetickou metódou, pre technológiu prevádzkovanú spoločnosťou podľa 
vzorcov uvedených v ods. 8 písmeno a).  
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- pre delenie odpisov aktív kombinovanej výroby energií bude v rámci mesačnej uzávierky 
tak ako u všetkých ostatných nákladoch kombinovanej výroby použitý podiel mesačne 
vypočítaný podľa metodiky určenej vyhláškou ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 
v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z. pre určenie oprávnených nákladov v zdrojoch 
s kombinovanou výrobou tepla a elektriny zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady 
neboli vyššie ako pri delení nákladov energetickou metódou, pre technológiu 
prevádzkovanú spoločnosťou podľa vzorcov uvedených v ods. 8 písmeno a).  

 
Evidencia osobných nákladov je zabezpečená nasledovne: 
 
- v kombinovaných výrobniach všetci zamestnanci zabezpečujú spoločnú výrobu energií 

a nie je možné jednoznačne vyčleniť zamestnancov pre výrobu elektriny. Podiel počtu 
zamestnancov na výrobu elektriny bude vypočítaný podľa metodiky určenej vyhláškou 
ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z. pre určenie 
oprávnených nákladov v zdrojoch s kombinovanou výrobou tepla a elektriny 
zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení nákladov 
energetickou metódou, pre technológiu prevádzkovanú spoločnosťou podľa vzorcov 
uvedených v ods. 8 písmeno a).  

- pre delenie osobných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla (vrátane osobitného 
vyčlenenia mzdových nákladov) bude v rámci mesačnej uzávierky použitý ako u všetkých 
ostatných nákladov kombinovanej výroby použitý podiel mesačne vypočítaný podľa 
metodiky  určenej vyhláškou ÚRSO č. 219/2011 Z. z. - § 2 ods. 7 a 8 v znení vyhlášky 
č. 170/2012 Z. z. pre určenie oprávnených nákladov v zdrojoch s kombinovanou výrobou 
tepla a elektriny zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení 
nákladov energetickou metódou, pre technológiu prevádzkovanú spoločnosťou podľa 
vzorcov uvedených v ods. 8 písmeno a). 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 12.02.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 5393/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti Bratislavská teplárenská, 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 
Bratislavská teplárenská, 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 
Bratislavská teplárenská, 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 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 Bratislavská teplárenská, 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 regulácie kvality a 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 regulácie kvality a analýz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 


