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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: 0011/2016/S-AP                                                                                 Martin 07.03.2016 

Č.sp.: 960-2016-BA 

 

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 znení neskorších predpisov 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 v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu Mestská elektráreň Nitra, a.s., 

Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44 443 048 zrušuje rozhodnutie  

č. 0034/2014/S-AP zo dňa 24.03.2014 a schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie 

aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. Informácie o činnosti 

 

Obchodné meno:   Mestská elektráreň Nitra, a.s. 

Sídlo:     Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra 

IČO:     44 443 048 

(ďalej len „MEN“) 

 

 

Činnosť v oblasti elektroenergetiky:  

  

a) Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným 

výkonom do 1 MW vrátane, na základe Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti  

č.: 071/2014/E-PT zo dňa 30.01.2014 

b) Výroba a dodávka elektriny na základe rozhodnutia č. 0096/2015/E-PE, povolenie 

č. 2009E 0356 – 3. zmena zo dňa 04.11.2015 

c) Dátum zmeny rozsahu podnikania: 04.11.2015 
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

2.1 Štruktúra vedenia účtovníctva 

Spoločnosť MEN vzhľadom k vykonávaným činnostiam využíva nasledujúce hospodárske 

strediská: 

1000 Výroba a dodávka elektriny BPS ČOV NR 

2000 Výroba a dodávka tepla BPS ČOV NR 

3000 Ostatná podnikateľská činnosť 

4000 Spoločné náklady BPS ČOV NR 

5000 Výroba a dodávka elektriny KGE NR 

6000 Výroba a dodávka tepla KGE NR 

7000 Spoločné náklady KGE NR 

8000 Spoločné náklady 

 

2.2 Rozvrhovanie výnosov a nákladov 

2.3 Výnosy 

 

a) Výnosy plynúce z jednotlivých regulovaných činností (výroba a dodávka elektrickej 

energie a tepla) sa evidujú priamo na príslušné účty pre jednotlivé hospodárske strediská 

podľa bodu 3.1: 

 

b) Výnosy z neregulovaných činností sa účtujú na príslušných účtoch oddelene od výnosov 

z regulovaných činností. 

 

2.4 Náklady 

 

a) Náklady, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné sú priradené priamo na príslušné účty pre 

jednotlivé hospodárske strediská podľa bodu 3.1. 

b) Náklady, ktoré sú spoločné pre výrobu a dodávku elektriny a tepla pre jednotlivý zdroj tj. 

buď BPS ČOV NR alebo KGE NR a ktoré môžu mať frekvenciu svojho vzniku mesačnú, 

štvrťročnú alebo ročnú sa rozúčtujú na základe energetickej metódy koeficientom ße až na 

Názov účtu Hospodárske stredisko Čísla účtov 

Tržby z predaja elektriny BPS ČOV 

NR 
1000 

601100 

601100 

Tržby z predaja tepla BPS ČOV NR 2000 601400 

Tržby z predaja elektriny KGE NR 5000 
601300 

601310 

Tržby z predaja tepla KGE NR 
6000 601500 



 3 

konci účtovného obdobia. V prípade ak vznikne takýto náklad, ktorý je spoločný pre 

elektrinu a teplo, tak sa zaúčtuje na príslušný účet na hospodárske stredisko 4000 pre BPS 

ČOV NR alebo 7000 pre KGE NR a po ukončení účtovného obdobia sa rozúčtuje 

koeficientom ßev zmysle vzorcov nižšie, pričom do výpočtu ße sa zahrňujú technické údaje 

pre príslušný zdroj a príslušné účtovné obdobie t j. kalendárny rok. 

 

 

;  

kde 

ßeBPS  koeficient delenia nákladov pre BPS ČOV NR(-) 

EgBPS  svorková výroba elektriny BPS ČOV NR (MWh) 

QvBPS  dodané teplo BPS ČOV NR (MWh) 

ßeKVET  koeficient delenia nákladov pre BPS ČOV NR(-) 

EgKVET  svorková výroba elektriny BPS ČOV NR (MWh) 

QvKVET  dodané teplo BPS ČOV NR (MWh) 

 

c) Náklady, ktoré sú spoločné pre výrobu a dodávku elektriny a tepla pre oba zdroje tj. BPS 

ČOV NR a KGE NR (napr. mzdy, režijné náklady) sa rozúčtujú na základe výnosovej 

metódy ßv.  V prípade ak vznikne takýto náklad, ktorý je spoločný pre oba zdroje, tak 

sa zaúčtuje na príslušný účet na hospodárske stredisko 8000 a po ukončení účtovného 

obdobia sa rozúčtuje koeficientom ßv v zmysle vzorcov nižšie, pričom do výpočtu 

ßv sa zahrňujú ekonomické údaje pre príslušný zdroj a príslušné účtovné obdobie 

tj. kalendárny rok. Po rozúčtovaní nákladov na jednotlivé zdroje sa postupuje ďalej 

v zmysle písmena b) tohto bodu. 

 

 

;      ;  

 

kde 

ßvBPS koeficient delenia výnosov BPS ČOV NR (-) 

VEBPS výnos z predaja elektriny BPS ČOV NR (€) 

VQBPS výnos z predaja tepla BPS ČOV NR (€) 

ßvKVET koeficient delenia výnosov KGE NR (-) 

VEKVET výnos z predaja elektriny KGE NR (€) 

VQKVET výnos z predaja teplaKGE NR (€) 

∑V  celkové výnosy za predaj elektriny a tepla za oba zdroje (€) 

 

d) Náklady z neregulovaných činností sa účtujú na príslušných účtoch oddelene od nákladov 

z regulovaných činností. 
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2.5 Rozvrhovanie aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

Hmotný majetok MEN je využívaný výlučne pre činnosti výroby a dodávky elektriny a tepla. 

Pre jeho rozvrhovanie do jednotlivých stredísk využívame metódy v zmysle bodu 3.2. 

Majetok spoločnosti sa odpisuje rovnomerným spôsobom.  

Postup pre odpisovanie dlhodobého majetku je definovaný v interných smerniciach 

spoločnosti MEN a je v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 

3. Spôsob vedenia evidencie  

 

Na základe predpokladanej ročnej výroby elektriny v objeme 1 565 MWh pre BPS ČOV NR 

a 20 891 MWh pre KGE NR bude viesť MEN evidenciu podľa prílohy č. 9 Vyhlášky 

č. 446/2012 Z. z.    

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 

len „úrad“) bol dňa 02.03.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 8462/2016/BA 

návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 

oddelenej evidencie spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 

Nitra, IČO: 44 443 048 (ďalej len „Mestská elektráreň Nitra, a.s.“). 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, 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  

Mestská elektráreň Nitra, 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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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 § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu nové pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny 
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rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

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 Mestská elektráreň Nitra, 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:  

Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra 


