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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: 0018/2013/S-AP                                                                                 Martin, 25.03.2013 
 

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  

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu UTYLIS s. r. o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava,  
IČO: 46 903 534 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohoto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
UTYLIS s.r.o. je samostatnou právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl.č.85275/B.   
 
Je držiteľom povolenia: 

-  č. 2012E0523   na predmet podnikania elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka 
elektriny vydané dňa 28.11.2012, nadobudlo právoplatnosť 07.12.2012  

-  č. 2012P0187  na predmet podnikania plynárenstvo, rozsah podnikania dodávka plynu     
vydané dňa 28.11.2012, nadobudlo právoplatnosť 07.12.2012 

 
Hlavným predmetom podnikania je: elektroenergetika - dodávka elektriny, 
     plynárenstvo – dodávka plynu, 
     administratívne služby. 
 
UTYLIS s.r.o. zostavuje účtovnú závierku podľa slovenských predpisov. V zmysle zákona 
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného 
účtovníctva v chronologickom denníku a hlavnej knihe. 
 
Predmetom evidencie spoločnosti UTYLIS s.r.o. v  zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 20.decembra 2012, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, 
aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie je: 

- Dodávka nakúpenej elektriny odberateľovi v domácnosti 
- Dodávka nakúpenej elektriny odberateľovi mimo domácnosti 
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- Iné činnosti podľa predmetu podnikania 
- Dodávka plynu odberateľovi plynu v domácnosti 
- Dodávka plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti 
- Iné činnosti podľa predmetu podnikania 

 
A. Elektrina 

Vedenie evidencie nákladov a výnosov 
 
Evidencia nákladov a výnosov je zabezpečená oddelene na analytických účtoch a podľa 
hospodárskych stredísk zriadených podľa konkrétnej činnosti, a to:  

- Dodávka nakúpenej elektriny mimo domácnosti 
- Dodávka nakúpenej elektriny v domácnosti 
- Ostatné činnosti  

Oddelená evidencia nákladov a výnosov zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch 
priamo súvisiacich s danou činnosťou (mimo domácnosť, domácnosť, ostatné), ktoré 
je možné sledovať na príslušných analytických účtoch a na samostatných hospodárskych 
strediskách.  
Vzniknuté druhotné náklady a výnosy, ktoré je možné jednoznačne priradiť k sledovanej 
činnosti budú evidované spôsobom ako prvotné.  
Druhotné náklady, ktoré nie je možné jednoznačne zadefinovať,  a sú spoločné pre sledované 
činnosti (tzv. nepriame náklady), budú priradené k jednotlivým činnostiam podľa 
rozvrhového kľúča. 
 
Rozvrhový kľúč: 
Pomer dosiahnutých výnosov podľa jednotlivých činností / celkové výnosy x druhotné 
náklady  (nepriame) 
                                                                                  
Vedenie evidencie aktív a pasív 
 
Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo UTYLIS s.r.o. na činnosť, s ktorou priamo 
súvisia, teda dodávku nakúpenej elektriny mimo domácnosti, dodávku nakúpenej elektriny 
v domácnosti a ostatné činnosti.  
Evidencia spoločných aktív a pasív pre činnosti dodávka elektriny mimo domácnosti 
a v domácnosti je rozvrhovaná  podľa rozvrhového kľúča – pomer množstva predaja a nákupu 
MWh podľa jednotlivých činností k celkovému množstvu predaja a nákupu MWh.  
 
B. Plyn 

Vedenie evidencie nákladov a výnosov 
 
Evidencia nákladov a výnosov je zabezpečená oddelene na analytických účtoch a podľa 
hospodárskych stredísk zriadených podľa konkrétnej činnosti, a to:  

- Dodávka plynu mimo domácnosti 
- Dodávka plynu v domácnosti 
- Ostatné činnosti  
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Oddelená evidencia nákladov a výnosov zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch 
priamo súvisiacich s danou činnosťou (mimo domácnosť, domácnosť, ostatné), ktoré 
je možné sledovať na príslušných analytických účtoch a na samostatných hospodárskych 
strediskách.  
Vzniknuté druhotné náklady a výnosy, ktoré je možné jednoznačne priradiť k sledovanej 
činnosti budú evidované spôsobom ako prvotné.  
Druhotné náklady, ktoré nie je možné jednoznačne zadefinovať,  sú spoločné pre sledované 
činnosti /tzv. nepriame náklady), budú priradené k jednotlivým činnostiam podľa 
rozvrhového kľúča. 
 
Rozvrhový kľúč: 
Pomer dosiahnutých výnosov podľa jednotlivých činností / celkové výnosy x druhotné 
náklady  (nepriame) 
 
Vedenie evidencie aktív a pasív 
 
Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo UTYLIS s.r.o. na činnosť, s ktorou priamo 
súvisia, teda dodávku plynu  mimo domácnosti, dodávku plynu do domácnosti a ostatné 
činnosti.  
Evidencia spoločných aktív a pasív pre činnosti dodávka plynu mimo domácnosti 
a do domácnosti je rozvrhovaná podľa rozvrhového kľúča – pomer množstva predaja 
a nákupu MWh podľa jednotlivých činností k celkovému množstvu predaja a nákupu MWh.  
  
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 14.03.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 9292/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti UTYLIS 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  
UTYLIS 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 
UTYLIS 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 evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, 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 UTYLIS s. r. o. 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:  
UTYLIS s. r. o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava 


