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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: 0002/2021/S-AP                                                                            Bratislava 03. 02. 2021 

Č.sp.: 444-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulačnej politiky, 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 písm. b) a ods. 5 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  

 

 

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 STEFE SK, a. s., Na Troskách 26, 974 01 

Banská Bystrica, IČO: 31 630 278 schvaľuje 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  

 

Spoločnosť: STEFE SK, a.s. 

Sídlo:         Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 

Registrácia:         Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 792/S 

IČO:         31 630 278   

DIČ:          2021133499 

IČ DPH:         SK2021133499 

 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN SK38 1100 0000 0026 2313 0759 

 

Štatutárny orgán:  Ing. Ondrej Borguľa, predseda predstavenstva 

Dr. Christoph Varga, člen predstavenstva 

 

Povolenie na podnikanie v oblasti plynárenstva č. 2020P 0322 

Dátum začiatku výkonu regulovanej činnosti je 01.01.2021, 
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Popis prevádzkovanej činnosti, vrátane regulovanej: 

 

Spoločnosť pôsobí od roku 1995 primárne v oblasti riadenia svojich podielových účastí 

prostredníctvom poskytovania služieb rôzneho druhu, ako aj zabezpečovania technických 

komponentov slúžiacich na výrobu tepla. Svoje pôsobenie od 01. 01. 2021 rozšírila 

o obchodovanie a dodávku zemného plynu. Jediným akcionárom Spoločnosti je rakúska 

energetická spoločnosť Energie Steiermark AG, ktorá spolu so svojimi dcérskymi 

spoločnosťami je aktívna v oblasti elektrickej energie, plynárenstva a teplárenstva.  

 

Spoločnosť je spoločníkom alebo akcionárom v 9 dcérskych spoločnostiach, ktorých 

základnou činnosťou je výroba a dodávanie tepla. Dcérske spoločnosti nakupovali plyn, 

určený na výrobu tepla od nezávislých osôb – veľkého dodávateľa plynu, ktorý bol v súlade 

so zákonom č. 250/2012 Z. z. regulovaný v činnostiach distribúcia, preprava a dodávka plynu 

pre zraniteľných odberateľov. 

  

Spoločnosť rozhodla reorganizovať svoj obchodný model, čoho výsledkom je centralizovaný 

nákup zemného plynu, ktorý následne bude predávať svojim dcérskym spoločnostiam. 

Spoločnosť vystupuje ako registrovaný obchodník s plynom a je zaregistrovaný v systéme 

ACER.  

 

Aplikovaním nového centralizovaného obchodného modelu sa očakávajú úspory nielen 

z rozsahu a objemu obchodu, ale aj v zlepšení obchodných podmienok pre dcérske 

spoločnosti. Materská spoločnosť bude nakupovať plyn za výhodnejšie odberné tarify ako 

v súčasnosti dcérske spoločnosti. Cena nakupovaného plynu nebude stanovená ako výsledok 

cenového konania v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach, nakoľko Spoločnosť 

nebude podnikať v oblasti združenej dodávky plynu pre domácnosti. 

 

2. Štruktúra pravidiel  

Spoločnosť využíva na sledovanie nákladov a výnosov v rámci svojej podnikateľskej činnosti 

informačný systém Helios Green, ktorý umožňuje sledovanie nákladov a výnosov v širšom 

rozsahu. Vo významnom rozsahu informačný systém umožňuje automatizované spracovanie 

údajov prostredníctvom využívania importu a exportu fakturácie za zemný plyn s dôrazom 

na kontrolné mechanizmy spracovávaných technických a finančných údajov. 

 

Pravidlá účtovania nákupu a predaja zemného plynu a proces spracovania obchodného 

modelu v rámci účtovnej evidencie má spoločnosť popísané v internej smernici. 

 

Spoločnosť eviduje nákup a predaj zemného plynu na samostatných analytických účtoch tak, 

aby sa zabezpečilo samostatné sledovanie a vykázanie nákladových a výnosových položiek 

v členení na regulovanú a neregulovanú zložku ceny zemného plynu, vrátane rozšírenej 

evidencie v účtovných knihách v rozsahu útvar/stredisko, okruh činnosti, nakúpené a predané 

množstvo zemného plynu v technických jednotkách a v eurách.  

 

3. Evidencia nákladov, výnosov, aktív a pasív  

Spoločnosť sa podľa § 2 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z.  považuje za subjekt 

„dodávateľ plynu“ a pri vedení svojej účtovnej evidencie postupuje v súlade s prílohou č. 8. 

Za účelom rozúčtovania druhotných nákladov spoločnosť použije postup v zmysle 

§ 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a síce, že pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť k jednotlivým činnostiam použije pomer 

celkových výnosov za činnosti k iným činnostiam, ktoré sa vykonávajú v rámci podnikania. 
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Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulačnej politiky (ďalej len „úrad“) 

bol dňa 20. 01. 2021 doručený a zaevidovaný pod číslom 1400/2021/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti STEFE SK, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 31 630 278 (ďalej len „STEFE SK, a. s.“). 

 

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 STEFE SK, 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  

STEFE SK, 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 (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 

pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania.  

 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu 

je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene pre dodávku elektriny alebo 

pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti 

a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo 

odberateľovi plynu v domácnosti a oddelene za inú činnosť, 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 na schválenie pravidlá pre 

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

činnosti. 

 

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.    

  

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

nákladov, výnosov spoločnosťou STEFE SK, a. s. tento 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 regulačnej politiky, P. 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. 

 

 

 

 

 

                                        Mgr. Michaela Uríčková 

poverená riadením odboru regulačnej politiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

STEFE SK, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 


