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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: 0139/2013/S-AP                                                                                 Martin, 07.10.2013 
 

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 ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom,  
IČO: 36 305 600 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 
 
obsahuje výpis z obchodného registra. 
Obchodné meno: ZVS holding, a.s. 
Sídlo: Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Právna forma podnikania: akciová spoločnosť 
 
Činnosť v oblasti energetiky: dodávka elektriny,distribúcia elektriny 
Povolenie č.2005 E 0122 
Termín začatia výkonu činnosti: 01.01.2006 
Činnosť v oblasti plynárenstva: dodávka plynu,distribúcia plynu 
Povolenie č. 2006 P 0056 
Termín začatia výkonu činnosti: 01.02.2006 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov, výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 
 

2.1. 
Distribúciu plynu v spoločnosti ZVS holding,a.s. zabezpečuje prevádzka Služby stredisko 
Energetiky, ktoré okrem tejto činnosti zabezpečuje i dodávky plynu, distribúciu a dodávky 
elektriny a služby spojené s rozvodom vody.  
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Subjekt vedie účtpovnú  evidenciu oddelene v zmysle § 1 Vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) č. 446/2012 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) za činnosti : 
1. Dodávka a distribúcia elektriny 
2. Dodávka a distribúcia plynu 
3. Iné činnosti podľa predmetu podnikania 
 

Organizačná štruktúra 
Na zabezpečenie sledovania nákladov a výnosov ako i prevádzkových aktív tejto prevádzky 
sa v spoločnosti využíva členenie tohto strediska na nižšie organizačné zložky - nákladové 
strediská, ktoré sú organizačne členené podľa činností, ktoré zabezpečujú 
-nákladové stredisko distribúcia a dodávka elektriny 2502 
-nákladové stredisko distribúcia a dodávka plynu 2501 
-nákladové stredisko rozvod vody 2503  
-hospodárske strediská na iné prevádzkové činnosti (1000-9000) mimo vyššie uvedených 
 
2.2. 
V rámci týchto nákladových stredísk sa sledujú i všetky zložky nákladov podľa jednotlivých 
druhov . Podobne je to i s výnosmi, ktoré súvisia s činnosťou toho ktorého strediska. 
Podrobné sledovanie sa v praxi zabezpečuje tým, že na účtovných dokladoch je uvedené 
číselné označenie strediska, čím sa vynaložené náklady, resp. dosiahnuté výnosy zúčtujú 
na stredisko distribúcia plynu. 
Sledovanie osobných nákladov je taktiež zabezpečené prostredníctvom toho, že pracovníci 
priamo podieľajúci sa na činnosti distribúcii plynu sú evidenčne vedení v kmeňovom stave 
strediska distribúcia plynu. Pri spracovávaní mzdových nákladov ako i ďalších súvisiacich 
osobných nákladov sú tieto mzdy priamo zúčtovávané na stredisko distribúcia plynu. 
 
2.3. 
Dlhodobý majetok, prostredníctvom ktorého sa priamo zabezpečuje distribúcia plynu 
je účtovne sledovaný na stredisku distribúcia plynu. 
Odpisy tohto dlhodobého majetku sa zúčtovávajú na základe odpisového plánu, v ktorom 
sú odpisové sadzby odvodené od odpisových sadzieb uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z.  
v znení neskorších predpisov. 
O novo obstaranom majetku do 1700 EUR, ktorý sa využíva k distribúcii plynu sa účtuje 
ako o zásobách a je priamo zúčtovávaný do spotreby v období obstarania. 
 
2.4. 
Jednotlivé druhy vnútropodnikových služieb (vnútropodniková údržba, doprava, ostatná 
réžia) sa do nákladov zúčtovávajú na základe skutočne odvedených výkonov vyjadrených 
v merných jednotkách prenásobených sadzbami stanovenými na jednotlivé druhy výkonov, 
ktoré sa aktualizujú na začiatku každého roka podľa predpokladaných ročných nákladov. 
Správna réžia je do nákladov stredísk energetiky zúčtovávaná podľa pomeru výnosov 
za distribúciu energie k celkovým výnosom spoločnosti. 
 
2.5. 
Kedže stredisko Energetika je len jedno z prevádzkových stredísk spoločnosti, ktorej 
hlavným zameraním je výroba a predaj výrobkov, nie je možné za prevádzku Služby a ani 
za stredisko distribúcia plynu sledovať jednotlivé zložky aktív a pasív v takom členení 
ako predpisuje súvaha. 
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Z aktív možno pre danú činnosť vysledovať – jednotlivé zložky majetku, zásob, obchodných 
pohľadávok. 
Z pasív je to len záväzok voči dodávateľom a zamestnancom. 
 
Uvedené položky aktív a pasív sa dajú sledovať len mimoúčtovnou evidenciou, pretože 
jednotlivé zložky aktív a pasív sa za spoločnosť ZVS holding,a.s. sledujú a zúčtovávajú 
len súhrnne za celý podnik. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 16.09.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 29596/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti ZVS holding, 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  
ZVS holding, 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  
ZVS holding, 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 ZVS holding, a.s. schválil v takom znení, ako ho predložila 
a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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:  
ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 


