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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: 0042/2014/S-AP                                                                                 Martin 22.04.2014 

 

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 IPZ Prešov a.s., Záborské 504, 082 53, IČO: 36 492 841 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 činnosti 

 

Spoločnosť IPZ Prešov a. s. vyvíja svoju podnikateľskú činnosť od 16.04.2004, kedy bola 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. Bola založená s cieľom podnikania 

v oblasti stavebníctva, obchodu, marketingu a rôznej ekonomickej činnosti.  

Dňa 11.08.2008 bola táto spoločnosť odkúpená Mestom Prešov za účelom prevádzkovania 

priemyselného parku Záborské, kde okrem iných aktivít začala podnikať aj v oblasti 

elektroenergetiky na základe povolenia č. 2011/E0496 v rozsahu distribúcia elektriny  

a v oblasti plynárenstva na základe povolenia č. 2011/P 0171 v rozsahu distribúcia plynu.  

Od 1.7.2012 spoločnosť distribuuje elektrinu a plyn odberateľom v Priemyselnom Parku 

Záborské. Od mesta Prešov IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 má v priemyselnom Parku 

Záborské, Prešov prenajaté príslušné inžinierske siete (elektrické rozvody, transformátory, 

plynovod a regulačnú stanicu). 

 

 

2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie  

 

S cieľom transparentnosti pri účtovaní v spoločnosti IPZ Prešov a. s. sa vydáva táto smernica 

ustanovujúca spôsob rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov. Táto smernica  

je považovaná za účtovný záznam a je súčasťou účtovnej dokumentácie spoločnosti  

IPZ Prešov a. s. 

Spoločnosť používa na vedenie účtovníctva softvér od spoločnosti Kros a.s. - Modul Omega 

na podvojné účtovníctvo a modul Olymp na mzdy.  
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V účtovníctve je vytvorených 5 hospodárskych stredísk:  

 

Názov strediska Číslo strediska 

Elektrina 1 

Plyn 2 

Voda 3 

Správa - údržba 4 

Vedenie - administratíva 5 

 

Každý účtovný doklad týkajúci sa distribúcie elektriny alebo plynu sa zaúčtuje s príslušným 

číslom strediska a činnosti na analytických účtoch. 

 

Náklady, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť na distribúciu elektriny alebo na distribúciu 

plynu sa delia percentuálne pomerom k dosiahnutým výnosom z danej činnosti k celkovým 

výnosom spoločnosti. 

 

Výnosy tvoria tržby za distribúciu elektriny a za distribúciu plynu. Prípadné výnosy, ktoré  

nie je možné jednoznačne priradiť na distribúciu elektriny alebo na distribúciu plynu  

sa priradia danej činnosti percentuálne pomerom k dosiahnutým výnosom z danej činnosti 

k celkovým výnosom spoločnosti. 

  

Rozvrhovanie aktív a pasív sa vykonáva rovnakým spôsobom ako rozvrhovanie nákladov 

a výnosov. 

 

Pre odpisovanie majetku je zvolená rovnomerná odpisová metóda, kde ročný účtovný odpis 

sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka. 

Kópie účtovných dokladov týkajúce sa distribúcie elektriny spoločnosti IPZ Prešov sa budú 

evidovať  v oddelených zložkách pre kvalitnejšiu kontrolu. 

 

Spoločnosť bude predkladať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví výstupy z účtovnej 

evidencie podľa vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 27.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 9910/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti IPZ Prešov 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  

IPZ Prešov 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  

IPZ Prešov 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, 
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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 IPZ Prešov 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:  

IPZ Prešov a.s., Záborské 504, 082 53 


