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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: 0168/2012/S-AP                                                                                 Martin, 14.09.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.  v spojení        
s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona 
č. 283/2008 Z. z. vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu  
UNICORN - ESK, s.r.o., Poštová č. 58, 982 01 Tornaľa, IČO: 36 619 922 schvaľuje  
na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 tieto pravidlá pre rozvrhovanie aktív  
a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie: 
 
 

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

 
1. Informácie o činnosti 
 
Spoločnosť UNICORN – ESK, s.r.o., so sídlom Poštová č. 58, 982 01 Tornaľa,  
IČO 36 619 922, zahájila svoju činnosť dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu 
v Banskej Bystrici dňa 22.08.2003. Predmet činnosti bol orientovaný na manažment 
výrobných a obchodných firiem a kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným 
prevádzkovateľom. 
Od 01.01.2004 sa spoločnosť UNICORN – ESK, s.r.o. stala nástupníckou spoločnosťou  
VSŽ UNICORN TORNAĽA spol. s r.o., ktorá k 22.01.2004 zanikla bez likvidácie.  
Predmet činnosti nástupníckej spoločnosti UNICORN - ESK, s.r.o. sa rozšíril v plnom 
rozsahu o predmet činnosti zanikajúcej spoločnosti VSŽ UNICORN TORNAĽA spol. s r.o. 
pri zachovaní všetkých obchodných aktivít a rozvoji spolupráce s doterajšími obchodnými 
partnermi na báze partnerských vzťahov. 
 
Spoločnosť má viac ako 38 ročné skúsenosti vo výrobe tvárniacich strojov a vo výrobe 
rôznych strojárskych súčiastok zváraním a strojným opracovaním. V súčasnosti spoločnosť 
zamestnáva v priemere 102 zamestnancov. 
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UNICORN-ESK, s.r.o. je spoločnosťou orientovanou na výrobu a predaj strojných zariadení 
pre výrobu, prepravu a balenie cementu, ďalej na výrobu a predaj tvárniacich strojov  
a kooperačnej výroby podľa dodanej výkresovej dokumentácie. 
 
V oblasti elektroenergetiky spoločnosť UNICORN-ESK s.r.o. nakupuje elektrinu VN 22 kV 
v objeme 1 350 MWh od ČEZ Slovensko, s.r.o., a predáva NN 0,4 kV v množstve 550 MWh 
pre výrobné spoločnosti LVD S2, a.s., so sídlom v Tornali a  pre malé podniky ATOLO s.r.o. 
Košice a Telefónica O2 Slovakia a.s. Bratislava. Zvyšnú časť nakúpenej elektriny v objeme 
800 MWh spotrebuje spoločnosť UNICORN-ESK s.r.o. pri výrobe tvárniacich strojov 
a rôznych strojárenských súčiastok. 
Spoločnosť zahájila svoju činnosť v oblasti dodávky a distribúcie elektriny dňa 01.11.2005, 
číslo povolenia 2005E 0118. 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie, 
pre malého subjektu v elektroenergetike UNICORN-ESK, s.r.o. 
 
Pre predmet podnikania v elektroenergetike sú vytvorené hospodárske strediská  
37 – distribúcia elektriny a 31 - dodávka elektriny, kde vedieme analytickú evidenciu 
prvotných nákladov a výnosov za dodávku a distribúciu elektriny.  
 
Pravidlá pre obidve činnosti sú rovnaké a preto predkladáme len jedno pravidlo. 
 
Spoločnosť UNICORN-ESK s.r.o. vedie oddelenú evidenciu prvotných nákladov a výnosov 
priamo súvisiacich s dodávkou elektriny a distribúciou elektriny, ako aj nákladov súvisiacich 
s viacerými činnosťami. Oddelenú evidenciu vedieme zo skutočnosti o ktorých účtujeme 
v našom  účtovníctve na strediskách 31 a 37 nasledovne: 
 
Prvotné náklady: 
 
- dodávka silovej elektriny podľa nákladových faktúr na elektrinu sa účtujú na stredisko  
č. 31 – dodávka elektriny, 

- regulované poplatky podľa nákladových faktúr na elektrinu sa účtujú na stredisko  
č. 37 – distribúcia elektriny, 

- ostatné nákladové faktúry priamo súvisiace s dodávkou elektriny sa účtujú na stredisko  
č. 31 – dodávka elektriny, 

- ostatné nákladové faktúry priamo súvisiace s distribúciou elektriny sa účtujú na stredisko 
č. 37 – distribúcia elektriny, 

- osobné náklady elektrikárov, ktorých činnosť priamo súvisí s distribúciou elektriny  
sa účtujú na stredisko č. 37 – distribúcia elektriny, 

- výnosové faktúry za dodávku elektriny sa účtujú na stredisko č. 31 – dodávka elektriny. 
- výnosové faktúry za distribúciu elektriny sa účtujú na stredisko č. 37 – distribúcia 

elektriny. 
 
 
Druhotné náklady: 
 
a) osobné náklady pracovníkov elektroenergetiky v pomere množstva elektriny predanej iným 

subjektom k celkovému množstvu elektriny dodanej spoločnosti UNICORN – ESK s.r.o.; 
takto stanovené náklady sa rozúčtujú na dodávku elektriny a na distribúciu elektriny 
v pomere výnosov za sledovanú činnosť k celkovým výnosom za predaj elektriny, 
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b) interná údržba a oprava, 
c) ostatné náklady spoločné aj pre iné činnosti spoločnosti  
 
Náklady podľa písm. a) a b) sa do nákladov na sledované činnosti zaúčtujú v pomere 
množstva elektriny predanej iným subjektom k celkovému množstvu elektriny dodanej 
spoločnosti UNICORN – ESK s.r.o.; takto stanovené náklady sa rozúčtujú na dodávku 
elektriny a na distribúciu elektriny v pomere výnosov za sledovanú činnosť k celkovým 
výnosom za predaj elektriny. 
Náklady podľa písm. c) sa do nákladov na sledované činnosti zaúčtujú v pomere výnosov  
za dodávku elektriny, resp. distribúciu elektriny k celkovo dosiahnutým výnosom spoločnosti. 
 
Prevádzkové aktíva: 
 
Prevádzkové aktíva pre činnosť v elektroenergetike sú využívané len pre distribúciu elektriny. 
Výška odpisov týchto prevádzkových aktív sa na stredisko 37 – distribúcia elektriny zaúčtujú 
v pomere množstva elektriny predanej iným subjektom k celkovému množstvu elektriny 
dodanej spoločnosti UNICORN – ESK s.r.o.. 
 
Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného majetku, ktoré súvisia s distribúciou elektriny 
sú uvedené v pokyne RS č. 77/2012. Odpisy podľa tohto pokynu sú na úrovni rovnomerných 
účtovných odpisov. 
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Spoločnosť je zaradená do kategórie „malý subjekt“ podľa § 3 ods. 5. vyhlášky  
č. 415/2008 Z. z.. Výstupy z oddelenej účtovnej evidencie v rozsahu podľa prílohy č. 11 tejto 
vyhlášky predložíme úradu do 30.6. kalendárneho roka nasledujúceho po sledovanom roku, 
osobitne za každú činnosť zvlášť. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 24.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 24358/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti UNICORN - ESK, s.r.o. 
 Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) 
správne konanie začalo na návrh spoločnosti UNICORN - ESK, s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie                     
je navrhovateľ - spoločnosť UNICORN - ESK, s.r.o. 

Zákon o regulácii v znení zákona č. 283/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2008                 
v ustanovení § 5 ods. 1 písm. uu) úradu rozšíril pôsobnosť vo veci schvaľovania pravidiel       
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie. 

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 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 a prevádzkovateľ zásobníka podľa uvedeného paragrafu povinní 
viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu  
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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 § 96 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia 
podľa doterajších predpisov. Konanie dokončí orgán príslušný na konanie v čase,  
keď sa konanie začalo.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov a pravidiel na odpisovanie spoločnosťou UNICORN - ESK, 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 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:  
UNICORN - ESK, s.r.o., Poštová č. 58, 982 01 Tornaľa 


