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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: 0001/2013/S-AP                                                                                 Martin, 07.01.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509 
schvaľuje odo dňa 01.01.2013 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 
 
PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva, je spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárskej 
výroby. Hlavný strategický program je zameraný na výrobu veľkorozmerných zvarencov, 
ramien, výložníkov pre rôzne typy banských, poľnohospodárskych, cestných mechanizmov 
a strojov, na výrobu prípravkov ako i na finálnu  výrobu. 
PPS Group a.s., má vydané povolenia aj na podnikanie v oblasti : 
 

- elektroenergetika  
Rozsah podnikania : distribúcia elektriny, dodávka elektriny 
Povolenie: č.2005E 0112 
Začatie výkonu činnosti: 1.1.2006 

- teplo 
            Rozsah podnikania : výroba tepla, rozvod tepla 
            Povolenie: č.2008T 0401 
            Začatie výkonu podnikania:3.7.2008 

- plynárenstvo 
Rozsah podnikania : distribúcia  plynu, dodávka plynu  
Povolenie: č.2005P 0003 
Začatie výkonu činnosti: 06/2005 
Pozn.: V oblasti plynárenstva PPS Group a.s. nepodniká. 
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie  
na podnikanie v činnosti distribúcia elektriny a dodávka elektriny 
 
PPS Group a.s. má v rámci  účtovného systému MFG/Pro vytvorené samostatné nákladové 
stredisko na útvare Energetika :  7200 – Distribúcia a dodávka elektriny 
Od 1.3.2008 v rámci organizačnej štruktúry sú vytvorené samostatné nákladové strediská: 
7200 – Distribúcia  elektriny 
7300 -  Dodávka  elektriny 
 
Náklady  sú vedené v zostavách „Obraty nákladových stredísk“ na účtoch: 
         
501xxx-900 - Materiál na opravy, spotreba palív, ostatný režijný materiál k výrobe                              
502xxx-900 - Nákup elektriny  
511xxx-900 - Opravy a udržiavanie 
512xxx-900 - Cestovné 
518xxx-900 - Poštovné, telekomunikácie, mobily, školenia, revízie, prehliadky 
521xxx-900 - Mzdy 
524xxx-900 - Zákonné poistenia 
527xxx-900 - Sociálny fond, dôchodkové poistenie 
548xxx-900 - Ostatné prevádzkové náklady 
551xxx-900 – Odpisy - stavby, stroje, prístroje, iné 
601xxx-900 - Predaj elektriny  
648xxx-900 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
 
 
Prvotné náklady 
   
Spôsob zaradenia podľa vytvorených nákladových stredísk – oddelená evidencia, ktorá 
zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a prvotných výnosoch s tým, že každý nákladový 
a výnosový druh bude cez analytickú evidenciu priradený na nákladové stredisko podľa 
miesta vzniku. 
 
 
Druhotné  náklady 
 
Náklad, ktorý nie je možné jednoznačne priradiť podľa miesta vzniku na nákladové stredisko, 
bude priradený na nákladové strediská 7200 a 7300 cez  druhotné náklady v pomernej výške, 
ktorá je rovná pomeru výnosov daného strediska k výnosom celej spoločnosti v sledovanom 
období.  
Ak budú druhotné náklady zanedbateľné, nebudú sa uvádzať. 
 
 
Pravidlá pre odpisovanie 
 
K útvaru 7200 a 7300 je zaradený hmotný a nehmotný investičný majetok, ktorý je využívaný 
na uvedený predmet podnikania. 
Účtovné odpisy, ktoré účtovná jednotka používa sú rovnomerné. 
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Príklad pravidiel odpisovania: 
 

Ev. 
č. 

Názov 
Obst. 
cena 

R-2008 
Stred. 

Kód 
KP 

Trieda 
Odpis.      
skup. 

Učtovné 
odpisy              

/Životnosť/ 

Dátum 
nadob. ZC k 

1.1.2008 
Odpisy 
ročné 

ZCk 
31.12.08 

    Sk Sk Sk Sk     mesiace roky  

140 
Silnoprúd 
vonkajší A 
1                            

108 
980 

83 783 5 460 78 323 7200 2213 102 4 240 20 17.9.’03 

182 
Trafostanica 
pri H 4                              

187 
531 

147 383 9 384 137 999 7200 1251 102 4 240 20 17.9.’03 

183 
Trafostanica 
pri H 5                              

260 
507 

204 743 13 032 191 711 7200 1251 102 4 240 20 17.9.’03 

 
 
3.Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Spôsob vedenia je stanovený vyhláškou ÚRSO č. 415/2008 Z. z.. Spoločnosť je podľa  
§ 3 písm.) b, zaradená do kategórie malý subjekt, ktorému počet odberných miest nepresahuje 
100 000. Na vedenie oddelenej evidencie skutočností ktoré sú predmetom účtovníctva  
sa použije príloha č.11 v rozsahu tabuliek č.61, č.63 a č.64. 
Oddelená evidencia v spoločnosti bude vedená v rámci účtovného systému a riadená v zmysle 
Zákona o  účtovníctve na strediskách 7200 a 7300. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 07.12.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 36953/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti PPS Group 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  
PPS Group 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  
PPS Group 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.            

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou PPS Group 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 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:  
PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva 


