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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: 0066/2012/S-AP                                                                                 Martin, 17.07.2012 
 

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  
TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 35 899 140 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 

 
Spoločnosť Top Development a.s. má povolenie na podnikanie v plynárenstve na distribúciu 
a dodávku plynu.  
V zmysle § 3 ods. 5 vyhlášky č. 415/2008 Z. z. ÚRSO sa spoločnosť zaraďuje medzi malé 
subjekty, ktoré vedú oddelenú evidenciu v obmedzenom rozsahu podľa prílohy č. 11. 
Oddelená evidencia sa vedie v nadväznosti na rámcovú účtovú osnovu a účtovný rozvrh. 
V oddelenej evidencii sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi, ani aktíva s pasívami. 
Oddelená evidencia sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka.  
Účtovným obdobím spoločnosti je hospodársky rok a to obdobie od 1. júla do 30. júna 
nasledujúceho roka. 
 
Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle 
opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva. 
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Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou, sú v účtovníctve 
evidované tak, že všetky sledované činnosti – distribúcia elektriny, dodávka elektriny, 
distribúcia plynu a dodávka plynu, majú v nákladoch a výnosoch okrem syntetických účtov  
aj svoje analytické členenie, a tiež je ku každej z týchto činností vytvorená samostatná 
evidencia činnosti: 01 – distribúcia elektriny 
                               02  - dodávka elektriny 
 03 – distribúcia plynu 
 04 – dodávka plynu  
 
Druhotné náklady a náklady, ktoré nie je možné presne rozčleniť podľa jednotlivých 
činností,budú rozčlenené percentuálnym pomerom tržieb za sledované činnosti k celkovým 
tržbám spoločnosti. K jednotlivým činnostiam budú percentuálne rozdeľované tieto náklady:    

- osobné náklady – mzdy a ostatné osobné náklady 
- pohonné hmoty, opravy a údržba motorových vozidiel    
- telekomunikačné poplatky – pevné linka, mobilné telefóny, internet 
- právne služby 
- ekonomické služby 
- daň z motorových vozidiel 

 
Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo podľa položiek súvahy. 
Kritériom pre zahrnutie jednotlivých položiek hmotného a nehmotného investičného majetku 
do aktív súvisiacich so sledovanými činnosťami je priamy podiel na distribúcii alebo dodávke 
plynu. To znamená, že aktíva, ktoré súvisia s týmito činnosťami len nepriamo alebo 
čiastočne, nie sú v tomto zahrnuté. 
 
Odpisovaným hmotným majetkom sú : 
a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR  
a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok 
b) budovy a stavby 
 
Odpisovaným nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva 
vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, 
utajované informácie, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena  
je vyššia ako 2 400 EUR a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu 
ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom 
obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj, a technické zhodnotenie plne odpísaného 
nehmotného majetku vyššie ako 1 700 EUR. 
Nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej 
ceny. 
 
Postup pri odpisovaní hmotného majetku : 
 
a) V prvom roku odpisovania je zaradený hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie 
produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín podľa prílohy Zákona o dani z príjmu.  
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Doba odpisovania je : 

                Odpisová skupina               Doba odpisovania 

                            1                                     4 roky 
                            2                                     6 rokov 
                            3                                   12 rokov 
                            4                                   20 rokov 
 
b) Hmotný majetok je odpisovaný rovnomerne. 
 
c) Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej  
o vykonané technické zhodnotenie. 
 
d) Pri rovnomernom odpisovaní je ročný odpis určený ako podiel vstupnej ceny hmotného 
majetku a príslušnej doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu takto: 
 

                Odpisová skupina                   Doba odpisovania 

                            1                                             1/4 
                            2                                             1/6 
                            3                                             1/12 
                            4                                             1/20 
 
Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku sa vykonáva podľa odpisového plánu  
pre príslušný rok s rozčlenením na sledované činnosti. 
 
Súčasťou oddelenej evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit pre zaradenie  
do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a tento bude vykazovaný v účtovnej 
závierke v poznámkach. 
 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 02.07.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 18397/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti TOP Development, a.s. 

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 TOP Development, a.s. 

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 TOP Development, a.s. 

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,  
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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 TOP Development, 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 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:  
TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava 


