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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: 0093/2013/S-AP                                                                                 Martin, 25.09.2013 
 

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 pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 
042 48 Košice, IČO: 36 570 460 schvaľuje od 1. januára 2014 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 
 
Základne údaje: 
Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Komenského  50,  042 48 Košice 
IČO: 365 70 460, DIČ : 202 006 3518 
Právna forma:  akciová spoločnosť 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného  súdu Košice I., oddiel : Sa, vložka č. : 1243/V 
 
Hlavný výrobný program: 
Výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným  vodovodom  
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  
 
Činnosť v oblasti elektroenergetiky 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne 
príslušný orgán,  podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona č. 656/2004 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov vydal Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. (ďalej VVS, a.s.) povolenie č. 2005E 0117- 2. zmena na predmet podnikania 
elekroenergetika, rozsah podnikania výroba elektriny, dodávka elektriny s termínom začatia 
výkonu činnosti 01.10.2005 a dobou  platnosti povolenia na dobu neurčitú. 
VVS, a.s. vyrobenú elektrinu čiastočne využíva pre vlastnú spotrebu a nespotrebované 
elektrinu dodáva do sústavy Východoslovenskej distribučnej a.s. 
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív  
 
V roku 2014 bude VVS, a.s. vyrábať a dodávať elektrinu z nasledovných technických 
zariadení: 
 
MVE ÚV Stakčin 
MVE VDJ Humenné 
MVE ÚV Bukovec 
Výroba bioplynovej energie KGJ na ČOV Kendice 
Výroba bioplynovej energie KGJ na ČOV Humenné 
Výroba bioplynovej energie KGJ na ČOV Košice 
 
Pre každé technické zariadenie sú vytvorené samostatné nákladové strediská, na ktorých 
sa budú evidovať prvotné a druhotné náklady spojené s výrobou a dodávkou energie 
a zároveň výnosy, ktoré priamo súvisia s výrobu a dodávkou elektriny. Súčet nákladov 
a výnosov uvedených nákladových stredísk bude tvoriť náklady a výnosy za regulovanú 
činnosť výroba a dodávka elektriny. 
 
Náklady výrobnej a správnej réžie spoločné pre všetky činnosti spoločnosti sa do nákladov 
regulovanej činnosti výroba a dodávka elektriny zaúčtujú vo výške zodpovedajúcej pomeru 
výnosov za vyrobenú a dodanú elektrinu k celkovým výnosom spoločnosti v danom 
kalendárnom roku. 
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Vzhľadom na množstvo ročne dodanej elektriny vedie spoločnosť evidenciu skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva spôsobom a v rozsahu podľa § 2 ods. 6 vyhlášky  
č. 446/2012 Z. z., t.j. podľa prílohy č. 9 tejto vyhlášky. 
 
Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu  elektriny sa vo VVS, a.s. 
bude evidovať podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. o spôsobe vedenia 
oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia 
oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej 
evidencie. 
 
Prehľad nákladov a výnosov za regulovanú činnosť v elektroenergetike vo VVS a.s. sa bude 
evidovať podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 9 vyhlášky č. 446/2012 o spôsobe vedenia oddelenej 
evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej 
evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie. 
 
Prehľad aktív a pasív za regulovanú činnosť v elektroenergetike vo VVS a.s. sa bude 
evidovať podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. o spôsobe vedenia 
oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia 
oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej 
evidencie. 
 
Pravidlá nadobúdajú účinnosť 1.1.2014. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 26.08.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 25997/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 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  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 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 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 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 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 § 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 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 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:  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 


