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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: 0168/2013/S-AP                                                                                 Martin, 13.11.2013 
 

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 pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu ENSTRA, a. s., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina,  
IČO: 43 817 599 schvaľuje od 1. januára 2014 na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív 
a pasív, nákladov a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
 
Účtovná jednotka: ENSTRA, a.s. 
Sídlo: Predmestská 8600/95, 010 01  Žilina 
IČO: 43817599 
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike: 2008E 0294 
Rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ENSTRA, a.s. sú na základe povolenia 
na podnikanie v elektroenergetike: 
- dodávka elektrickej energie, 
- distribúcia elektrickej energie.  
 
Účtovná evidencia 

 
Všetky aktíva, pasíva, náklady a výnosy, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou sa vedú 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle postupov účtovania 
a rámcovej účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva. 

 
Celkový objem dodávok elektrickej energie pre odberateľov nepresahuje množstvo 100 000 
MWh, preto v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
č. 446/2012 Z. z. vedie evidenciu podľa prílohy č. 9 uvedenej vyhlášky. V zmysle uvedenej 
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prílohy predkladá Úradu pre reguláciu sieťových odvetví výstupy z evidencie, a to evidenciu 
o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu elektriny. 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív 

 
Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia s regulovanou činnosťou, sú v účtovníctve 
evidované tak, že každý druh činnosti má v nákladoch a výnosoch okrem syntetického účtu 
aj svoje analytické členenie, t.j. náklady a výnosy na dodávku a distribúciu elektrickej energie 
sa podľa výkazu ziskov a strát evidujú oddelene od ostatných nákladov a výnosov. Druhotné 
náklady a náklady, ktoré nie je možné presne rozčleniť podľa jednotlivých činností, 
sa rozčleňujú vo výške zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých výnosov z každej činnosti 
k celkovým výnosom. 

 
Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo podľa položiek súvahy. 

 
Výstupy z účtovnej evidencie spoločnosť predkladá podľa prílohy č. 9 vyhlášky  
č. 446/2012 Z. z.. 

 
Pravidlá odpisovania 

 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov. V prvom roku odpisovania spoločnosť zaradí hmotný majetok v triedení podľa 
Klasifikácie produkcie do odpisových skupín. Majetok sa odpisuje buď metódou 
rovnomerného, príp. zrýchleného odpisovania. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. 
V prvom roku odpisovania sa uplatní pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu 
mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.  

 
 

Odpisová 
skupina Rovnomerné odpisovanie  

Ročný odpis 

Zrýchlené odpisovanie  
Koeficient pre ZO 

  Prvý rok Ďalší rok Tech. zhod. 

1 1/4 4 5 4 
2 1/6 6 7 6 
3 1/12 12 13 12 
4 1/20 20 21 20 

 
 

Odpisy majetku sa rozčleňujú na regulované činnosti podľa použitia, a v prípade, ak použitie 
majetku nie je možné presne rozčleniť podľa jednotlivých činností, odpisy sa rozčleňujú 
vo výške zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých výnosov z každej činnosti k celkovým 
výnosom. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 23.10.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 34408/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti ENSTRA, a. s. 
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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  
ENSTRA, 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 
ENSTRA, 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 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.   

 Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona 
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní 
vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 
konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou ENSTRA, 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:  
ENSTRA, a. s., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina 


