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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: 0080/2013/S-AP                                                                                 Martin, 17.09.2013 
 

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 Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8,  
967 01 Kremnica, IČO: 31 596 819 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 
 
 
1. Informácie o spoločnosti: 
 
Predmet podnikania: 
 

1. výroba a predaj elektrickej energie 
2. sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej 

živnosti 
3. konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania 
4. banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom 
5. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 
6. nákladná cestná doprava 

 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví jej bolo vydané povolenie č. 2005E 
0029 a zmien č. 1 a 2 na  predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroba 
elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny zo dňa 14.6.2011. 
   
Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo podľa Opatrenia Ministerstva financií  
SR č. 23 054/2002/92 zo dňa 16. decembra 2002. V súlade s rámcovou Účtovnou osnovu 
má zostavený účtovný rozvrh, ktorý obsahuje všetky syntetické a analytické účty potrebné 
pre zaúčtovanie všetkých  účtovných prípadov a na zostavenie účtovnej závierky. V priebehu 
účtovného obdobia sa tento  dopĺňa podľa  potrieb ÚJ.  
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov 
 
Vzhľadom na počet odberných miest pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti 
a množstvo ročne dodanej elektriny vedie spoločnosť evidenciu skutočností ktoré 
sú predmetom účtovníctva spôsobom a v rozsahu podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z., 
t.j. podľa prílohy č. 9 tejto vyhlášky. 
 
Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach predstavuje cca 10 000 MWh, 
prevádzkuje distribučnú sieť s cca. 40 odberateľmi,  ktorých odber nedosahuje 100 000 MWh.  
 
Za účelom vysledovania prvotných a druhotných nákladov súvisiacich priamo s činnosťou 
výroby, distribúcie a dodávok elektrickej energie ako aj ostatných činností vedie oddelenú 
evidenciu podľa jednotlivých organizačných stredísk. 
 
Vnútrooraganizačné účtovníctvo je organizované v rámci analytických účtov k finančnému 
účtovníctvu, pričom sa využívajú účty vnútroorganizačné náklady: 599..., 
a vnútroorganizačné výnosy: 699 ... . Účty vnútroorganizačného účtovníctva sú uvedené 
v účtovnom rozvrhu. 
 
Vzťahy v účtovaní medzi strediskami: 
 - vznikajú pri odovzdávaní výkonov medzi strediskami. Stanovená je vnútroorganizačná cena 

výkonov stredísk. Oceňovanie je na báze predpokladaných nákladov. Na základe 
podkladov - mesačných výkazov medzistrediskových výkonov, ktoré vyhotovuje 
odovzdávajúce stredisko a schvaľuje preberajúce stredisko je vyhotovený a zaúčtovaný 
interný účtovných doklad o týchto výkonoch 

- správna a zásobovacia réžia podniku sa rozúčtováva na výrobné strediská štvrťročne 
na základe skutočných nákladov, kde rozvrhovou základňou sú dosiahnuté tržby.  
 

Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa § 3 a § 4 vyhlášky  
č.  446/2012 Z. z. na jednotlivé činnosti sa zostaví za obdobie  kalendárneho roka nasledovne: 
- na činnosť výroba elektrickej energie na základe skutočných nákladov a výnosov 

vzniknutých na stredisku  411 a 170, 
- na činnosť distribúcia elektrickej energie sa zostaví na základe skutočných nákladov 

a výnosov strediska  412, 
- na činnosť dodávky elektrickej energie sa zostaví na základe skutočných nákladov 

a výnosov strediska 413. 
 
Spoločné náklady vzniknuté na strediskách 411 a 170 sa rozdelia na stredisko  
412 - distribúcia elektriny a na stredisko 413 - dodávka elektriny v pomere k dosiahnutým 
výnosom týchto činností za príslušné obdobie. 
 
Následne sa rozdelia náklady strediska 413 – dodávka elektriny odberateľom v domácnosti 
a mimo domácnosti v pomere k dosiahnutým tržbám za dodávku elektriny danej kategórie 
odberateľov k celkovým výnosom strediska za príslušné obdobie. 
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3. Spôsob rozvrhovania aktív, pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 

 
Spoločnosť vedie v operatívnej evidencii majetku dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný 
majetok podľa jednotlivých organizačných stredísk súvisiacich s činnosťou výroby, 
distribúcie a dodávok elektrickej energie ako aj ostatných činností. 
 
Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa stanovujú individuálne pre každý obstaraný majetok 
vychádzajúc z predpokladanej doby používania a opotrebenia zodpovedajúce bežným 
podmienkam používania. Odpisovanie začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. 
Odpisový plán sa zostavuje pre každý prírastok majetku samostatne. Daňové odpisy 
a odpisová sadzba sa určujú v zmysle prílohy Zákona o dani z príjmov. U majetku, ktorý 
spoločnosť nadobudla ako právny nástupca pokračuje v odpisovaní ako pôvodný vlastník, kde 
vstupnou cenou pre daňové odpisovanie je cena, z ktorej uplatňoval odpisy  pôvodný vlastník, 
max. do výšky obstarávacej, ceny účtovnej. Vstupnou cenou pre uplatnenie účtovných 
odpisov je obstarávacia cena zistená v účtovníctve ku dňu prevodu majetku t. j. 1. 7. 1995.      
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 20.08.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 25068/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Kremnická banská spoločnosť, 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  
Kremnická banská spoločnosť, 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 
Kremnická banská spoločnosť, 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.   

   
 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.         
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou Kremnická banská spoločnosť, 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 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:  
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica 


