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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: 0009/2016/S-AP                                                                                 Martin 07.03.2016 

Č.sp.: 881-2016-BA 

 

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 znení neskorších predpisov 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 v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu SPV100, s. r. o., Priemyselná 1, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 694 463 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Regulovaný subjekt: SPV100,  s.r.o., Priemyselná  1  

                        031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO:       46 694 463  

Povolenie číslo:   2015E 0632 – 1.zmena 

Predmet podnikania:              elektroenergetika 

Rozsah podnikania:   distribúcia elektriny, dodávka elektriny 

Termín začatia výkonu činnosti: 01.10.2015 

       

 

1.) Spoločnosť SPV100, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 694 46, 

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82011/B (ďalej len 

„SPV100“) je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti  je distribúcia a dodávka 

elektriny vo vymedzenom území miestnej distribučnej sústavy v priemyselnom areáli 

na Priemyselnej ulici 1 v Liptovskom Mikuláši (bývalý areál KZLM). 

 

2.) SPV100 podniká v oblasti elektroenergetiky na základe povolenia č. 2015E 0632 – 

1.zmena, pričom na vymedzenom území, ktoré tvorí prílohu č.1 vyššie citovaného 

rozhodnutia od 01.10.2015 vykonáva regulovanú činnosť: distribúciu elektriny a dodávku 

elektriny. Spoločnosť iné podnikateľské aktivity nevykonáva. 
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3.) Pre predmet podnikania dodávka elektriny je vytvorené v rámci účtovnej organizačnej 

štruktúry spoločnosti stredisko číslo 200. Na účtoch tohto strediska sú účtované len tie 

náklady a výnosy, resp. aktíva a pasíva, ktoré sa týkajú výhradne oblasti nákupu a predaja 

elektrickej energie: 

-  prvotné náklady priamo súvisiace s nákupom elektrickej energie 

-  osobné náklady podľa aktuálneho počtu pracovníkov. 

 

4.) Pre predmet podnikania distribúcia elektriny je vytvorené v rámci účtovnej organizačnej 

štruktúry spoločnosti stredisko číslo 300. Na účtoch tohto strediska sú účtované len tie 

náklady a výnosy, resp. aktíva a pasíva, ktoré sa týkajú, alebo súvisia výhradne s distribúciou 

elektrickej energie: 

-   prvotné náklady priamo súvisia s distribúciou 

-   spotreba materiálu a ostatných neskladovateľných dodávok 

-   opravy a údržba 

-   cestovné 

-   dodávka prác a služieb (ako napr. účtovníctvo, nájomné, práce, strážna služba, telefónne 

a dátové služby, revízie a odborné prehliadky, právne a iné poradenstvo a ostatné externé 

služby) 

-   osobné náklady podľa aktuálneho počtu pracovníkov 

-   daň z nehnuteľností 

-   ostatné dane a poplatky 

- odpisy a opravné položky hmotného majetku a náklady na prenájom hmotného majetku  

- finančné náklady. 

 

5.) SPV100 rozvrhuje aktíva, pasíva, náklady a výnosy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a účtovnú evidenciu vedie podľa 

Vyhlášky č. 446/2012 Z. z.  

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 18.02.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 6158/2016/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti SPV100, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 46 694 463 (ďalej len „SPV100, s. r. o.“). 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti SPV100, 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  

SPV100, 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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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 
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pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania. 

Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu na schválenie pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

výkonu činnosti.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou SPV100, 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 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:  

SPV100, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 


