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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: 0086/2014/S-AP                                                                                 Martin 05.09.2014 

 

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 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 

Podbrezová, IČO: 31 562 141 zrušuje rozhodnutie č. 0195/2012/S-AP zo dňa 27.09.2012  

a schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas tieto pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

 

I. Regulovaná činnosť : elektroenergetika  

 

Tieto pravidlá sú rovnaké pre všetky činnosti v oblasti elektroenergetiky (výroba elektriny 

a dodávka elektriny). 

 

1. Informácie o činnosti  

 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.  

je hutnícka výroba a činnosti súvisiace s podnikaním v energetike predstavujú k hlavnej 

činnosti spoločnosti len 0,35 %.  

 

Železiarne Podbrezová a.s. podnikajú v oblasti elektroenergetiky v rozsahu výroby elektriny 

a dodávky elektriny na základe povolenia č. 2005E 0110 (zmena 4). Termín začatia výkonu 

činnosti je na základe tohto povolenia od 01.01.2006 na dobu neurčitú.  

Výroba elektriny v Železiarňach Podbrezová a.s. je uskutočňovaná v malých vodných 

elektrárňach s inštalovaným výkonom 5,34 MW v zariadení na kombinovanú výrobu 

elektriny a tepla s inštalovaným výkonom 5 MW a slúži pre internú potrebu podniku. 

Prebytočné množstvá elektriny z vlastnej výroby dodáva prevádzkovateľovi nadradenej 

distribučnej sústavy na krytie strát elektriny a pre vlastnú spotrebu tejto sústavy. 
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie  

 

a) Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív 

 

Aktíva a pasíva vedie spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. vo väzbe na účtovníctvo  

na súvahových účtoch za celú spoločnosť, nie podľa jednotlivých hospodárskych 

a nákladových stredísk. 

 

b) Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov 

 

Železiarne Podbrezová a.s. ako účtovná jednotka je rozdelená na jednotlivé prevádzkarne 

a odbory. Prevádzkarne sú ďalej podľa činnosti rozčlenené na detailnejšie články - nákladové 

strediská. 

Činnosti spojené s podnikaním v energetike vykonáva prevádzkareň energetika, ktorá sa člení 

na jednotlivé nákladové strediská podľa vykonávaných činností. Prevádzkareň energetika  

vykonáva nasledovné činnosti: 

- výroba elektriny 

- predaj elektriny 

- distribúcia zemného plynu 

- dodávka zemného plynu 

- výroba stlačeného vzduchu 

- výroba technických plynov 

- výroba a dodávka tepla 

- výroba a dodávka pitnej vody 

- distribúcia  úžitkovej vody 

- opravy a údržba energetických zariadení  

Na nákladových strediskách sú na analytických účtoch účtované náklady a výnosy, ktoré 

súvisia s činnosťou daného nákladového strediska. 

  

Náklady a výnosy výroby elektrickej energie sú účtované na nákladových strediskách  

za jednotlivé zdroje výroby elektrickej energie:   

- nákladové stredisko vodná elektráreň Piesok - VE 20 

- nákladové stredisko vodná elektráreň Jasenie - VE 21 

- nákladové stredisko vodná elektráreň Dubová - VE 22 

- nákladové stredisko vodná elektráreň Predajná - VE 23 

- nákladové stredisko malá vodná elektráreň Jasenie – VE24 

- nákladové stredisko paroplynové zariadenie na kombinovanú výrobu tepla    

   a elektriny  -  VK 20 

- nákladové stredisko točivá redukcia – VK 10. 

 

Náklady priamo súvisiace s výrobou elektrickej energie 

sú vedené za každý nákladový druh. Sú to náklady na technologické energie, ako spotreba 

elektriny na výrobu elektriny a spotreba zemného plynu, osobné náklady zamestnancov 

pracujúcich priamo pri výrobe elektriny, náklady na režijné energie v strediskách výroby 

elektriny, materiálové náklady, náklady na opravy a služby z  faktúr od dodávateľov, náklady 

na poplatky za vlastnú výrobu a ostatné poplatky, odpisy dlhodobého majetku, ostatné 

náklady na hospodársku činnosť. Ďalej sú to náklady na opravy, služby a vlastná doprava 

(vnútropodnikové výkony), ktoré sú sledované za každý výkon samostatne na zákazky  

cez zákazkový systém. V prípade potreby vnútropodnikového výkonu si prevádzkovateľ 

(majster výroby elektriny) na základe žiadanky objedná u príslušného vnútropodnikového 



 3 

útvaru výkon. Na tento je vytvorená zákazka, na ktorej sa účtujú náklady spojené 

s realizovaním požadovaného výkonu. Vykonávajúci vnútropodnikový útvar tieto náklady 

preúčtuje príslušnému nákladovému stredisku na analytický účet opráv, resp. služieb.   

Finančné a mimoriadne náklady na toto nákladové stredisko sa neúčtuje, tieto náklady  

sú účtované do hlavnej činnosti spoločnosti. 

 

Náklady ktoré priamo nesúvisia s výrobou elektriny 

t.j. náklady na správu na jednotlivé nákladové strediská výroby elektriny sa neúčtujú. 

 

Náklady a výnosy nákupu a predaja elektriny sú účtované na nákladovom stredisku VE 29. 

 

Náklady priamo súvisiace s predajom elektrickej energie 

sú vedené za každý nákladový druh. Sú to náklady na nákup elektriny, náklady vlastnej 

výroby elektriny, náklady na poplatky, ostatné náklady na hospodársku činnosť. Finančné 

a mimoriadne náklady na toto nákladové stredisko sa neúčtujú, tieto náklady sú účtované  

do hlavnej činnosti spoločnosti. 

 

Náklady ktoré priamo nesúvisia s predajom elektriny 

t.j. náklady na správu prevádzkarne energetika sa účtujú v percentuálnom pomere 

k dosiahnutým výnosom jednotlivých nákladových stredísk prevádzkarne energetika. 

Náklady na správu akciovej spoločnosti na stredisko predaja elektriny sa neúčtujú, tieto 

náklady sú účtované do hlavnej činnosti spoločnosti. 

 

c) Pravidlá pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 

 

účtovné odpisy  - účtujú sa na jednotlivé nákladové strediská podľa schváleného odpisového 

plánu. Po zaradení do evidencie majetku má každý majetok stanovenú dobu odpisovania  

na základe predpokladanej doby životnosti na základe odborného technického posudku. 

Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne 

lineárne 

 

daňové odpisy - účtujú sa na jednotlivé nákladové strediská. Majetok sa do evidencie zaradí 

podľa klasifikácie produkcie, alebo klasifikácie stavieb do odpisových skupín v zmysle 

zákona o dani z príjmov. Na základe odpisovej skupiny je nastavená doba odpisovania, 

Železiarne Podbrezová a.s. odpisuje majetok rovnomerne 

 

3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie  

 

Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. vedie účtovnú evidenciu v zmysle § 2 odsek 6 

vyhlášky č. 446/2012 Z. z. nakoľko : 

- vyrába elektrinu v ročnom objeme cca 61 200 MWh 

- dodáva elektrinu do nadradenej distribučnej sústavy na krytie strát elektriny a pre vlastnú 

spotrebu tejto sústavy v ročnom objeme cca  300 MWh. 

  

Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. vedie účtovnú evidenciu a predkladá výstupy 

z oddelenej účtovnej evidencie v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 446/2012 Z. z. podľa § 2 ods. 6 prílohu č. 9. 
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II. Regulovaná činnosť : plynárenstvo  

 

Tieto pravidlá sú rovnaké pre všetky činnosti v oblasti plynárenstva (distribúcia plynu 

a dodávka plynu). 

 

1. Informácie o činnosti  

 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová je hutnícka 

výroba a činnosti súvisiace s podnikaním v energetike predstavujú k hlavnej činnosti 

spoločnosti len 0,35 %.  

 

Železiarne Podbrezová a.s. podnikajú v oblasti plynárenstva v rozsahu distribúcie plynu 

a dodávky plynu na základe povolenia č. 2008P 0103. Termín začatia výkonu činnosti  

na základe tohto povolenia od 01.05.2008 na dobu neurčitú.  

Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečujú distribúciu plynu pre internú potrebu podniku 

a zároveň zabezpečujú distribúciu a dodávku plynu pre externých odberateľov mimo 

domácnosti (cca 0,2% z celkovej distribúcie). 

 

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

 

a) Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív 

 

Aktíva a pasíva vedie spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. vo väzbe na účtovníctvo  

na súvahových účtoch za celú spoločnosť, nie podľa jednotlivých hospodárskych 

a nákladových stredísk. 

 

b) Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov 

 

Železiarne Podbrezová ako účtovná jednotka je rozdelená na jednotlivé prevádzkarne 

a odbory. Prevádzkarne sú ďalej podľa činnosti rozčlenené na detailnejšie články - nákladové 

strediská. 

Činnosti spojené s podnikaním v energetike vykonáva prevádzkareň energetika, ktorá sa člení 

na jednotlivé nákladové strediská podľa vykonávaných činností. 

 

Prevádzkareň energetika  vykonáva nasledovné činnosti: 

- výroba elektriny 

- predaj elektriny 

- distribúcia zemného plynu 

- dodávka zemného plynu 

- výroba stlačeného vzduchu 

- výroba technických plynov 

- výroba a dodávka tepla 

- výroba a dodávka pitnej vody 

- distribúcia  úžitkovej vody 

- opravy a údržba energetických zariadení  

 

Na nákladových strediskách sú na analytických účtoch účtované náklady a výnosy, ktoré 

súvisia s činnosťou daného nákladového strediska. 

 



 5 

Náklady a výnosy distribúcie zemného plynu sú účtované na nákladovom stredisku 

distribúcie zemného plynu - VH 10. 

 

Náklady priamo súvisiace s distribúciou zemného plynu 

sú vedené za každý nákladový druh. Sú to náklady na technologické energie - zemný plyn  

- rozdiel z merania zemného plynu, osobné náklady zamestnancov pracujúcich priamo  

pri distribúcii zemného plynu, náklady na režijné energie (pitná voda, teplo a pod.) 

v stredisku distribúcie zemného plynu, materiálové náklady, náklady na opravy a služby  

z  faktúr od dodávateľov, náklady na poplatky, odpisy dlhodobého majetku, ostatné náklady 

na hospodársku činnosť. 

Ďalej sú to náklady na opravy, služby a vlastná doprava (vnútropodnikové výkony), ktoré  

sú sledované za každý výkon samostatne na zákazky cez zákazkový systém.   

V prípade potreby vnútropodnikového výkonu si prevádzkovateľ (majster distribúcie 

zemného plynu) na základe žiadanky objedná u príslušného vnútropodnikového útvaru 

výkon. Na tento je vytvorená zákazka, na ktorej sa účtujú náklady spojené s realizovaním 

požadovaného výkonu. Vykonávajúci vnútropodnikový útvar tieto náklady preúčtuje 

príslušnému nákladovému stredisku na analytický účet opráv, resp. služieb. Finančné 

a mimoriadne náklady na toto nákladové stredisko sa neúčtujú, tieto náklady sú účtované  

do hlavnej činnosti spoločnosti. 

 

Náklady ktoré priamo nesúvisia s distribúciou zemného plynu 

t.j. náklady na správu prevádzkarne energetika sa účtujú v percentuálnom pomere 

k dosiahnutým výnosom jednotlivých nákladových stredísk prevádzkarne energetika. 

Náklady na správu akciovej spoločnosti na stredisko distribúcie zemného plynu sa neúčtujú. 

 

Náklady a výnosy dodávky zemného plynu sú účtované na nákladovom stredisku VH 11. 

 

Náklady priamo súvisiace s predajom zemného plynu 

sú vedené za každý nákladový druh. Sú to náklady na nákup zemného plynu. Odberateľom 

zemného plynu sa fakturuje dodávka zemného plynu cenou (prefakturuje), ktorou fakturuje 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železiarňam Podbrezová a.s. Finančné a mimoriadne 

náklady na toto nákladové stredisko sa neúčtujú, tieto náklady sú účtované do hlavnej 

činnosti spoločnosti. 

 

Náklady ktoré priamo nesúvisia s dodávkou zemného plynu 

t.j. náklady na správu prevádzkarne energetika sa účtujú v percentuálnom pomere 

k dosiahnutým výnosom jednotlivých nákladových stredísk prevádzkarne energetika. 

Náklady na správu akciovej spoločnosti na stredisko dodávky zemného plynu sa neúčtujú. 

 

c) Pravidlá pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 

 

účtovné odpisy  - účtujú sa na jednotlivé nákladové strediská podľa schváleného odpisového 

plánu. Po zaradení do evidencie majetku má každý majetok stanovenú dobu odpisovania  

na základe predpokladanej doby životnosti na základe odborného technického posudku. 

Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne 

lineárne 

 

daňové odpisy - účtujú sa na jednotlivé nákladové strediská. Majetok sa do evidencie zaradí 

podľa klasifikácie produkcie, alebo klasifikácie stavieb do odpisových skupín v zmysle 
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zákona o dani z príjmov. Na základe odpisovej skupiny je nastavená doba odpisovania, 

Železiarne Podbrezová a.s. odpisuje majetok rovnomerne. 

 

3.  spôsob vedenia účtovnej evidencie  

 

V zmysle § 2 odsek 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. vedie 

a predkladá výstupy z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 9 nakoľko prevádzkuje distribučnú 

sieť a dodáva plyn pre 4 externých odberateľov pripojených na túto distribučnú sieť. 

 

            
  
Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 15.08.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 23463/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP 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  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP 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  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP 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. 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 § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

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

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

rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

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

nákladov, výnosov dospel k záveru, že spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene  

ŽP a.s. slpnila všetky podmienky podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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:  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 


