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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: 0325/2012/S-AP                                                                                 Martin, 05.12.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 Lumius Slovakia, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina,  
IČO: 36 416 541 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov. 
 
Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie č. 0214/2012/S-AP. 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť Lumius Slovakia, s. r. o. je dodávateľom elektriny na základe povolenia č. 2006 
E0203 v znení neskorších zmien  vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) 
a dodávateľom plynu na základe povolenia č. 2007 P0092 v znení neskorších zmien 
vydaného URSO.   
Dňa 12.11.2012 nadobudlo právoplatnosť Povolenie č. 2006E 0203 – 4. zmena zo dňa 
31.10.2012, na základe ktorého je spoločnosť oprávnená podnikať aj v rozsahu distribúcia 
elektriny.  
Vykonávať činnosť prevádzkovateľa miestnych distribučných sústav spoločnosť plánuje  
od 01.01.2013. Spoločnosť je v pozícii nájomcu troch miestnych distribučných sústav,  
na ktoré má platne uzatvorené Zmluvy o nájme miestnej distribučnej sústavy na obdobie  
7 rokov. Spoločnosť nie je výrobcom elektriny ani plynu. Pre riadne vykonávanie činnosti  
má uzatvorené, resp. do konca roka 2012 uzatvorí, resp. predĺži platnosť nasledujúcich 
zmlúv: Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia, Zmluva o zúčtovaní odchýlok, 
Rámcové distribučné zmluvy, Zmluvy o nákupe a predaji elektriny a plynu na rok 2013, 
Zmluva o preprave plynu.  
 
Spoločnosť vlastní dlhodobý hmotný majetok: 4 motorové vozidlá a server, nehmotný 
dlhodobý majetok: softvér a obchodný systém. Spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný  
aj nehmotný majetok v zmysle zákona a odpisových plánov pre jednotlivý druh majetku. 
Všetok majetok je využívaný nerozdielne pre podnikanie v obchodovaní s oboma komoditami 
i pri vykonávaní distribučnej činnosti .  



 2

Sídlo spoločnosti je v prenajatých priestoroch, od 01.11.2012 na adrese: Závodská cesta 
2945/38, 010 01 Žilina.  

 
Spoločnosť v roku 2013 bude vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ako dodávateľ oboch 
komodít a prevádzkovateľ miestnych distribučných sústav, všetky priame náklady a výnosy 
spoločnosti týkajúce sa jednotlivých komodít a dodávky distribučných služieb budú účtované 
na analytických účtoch podľa stredísk. Má vytvorené strediská EE - elektrina, ZP- zemný 
plyn a MDS – distribučné služby. Prevádzková réžia, t.j. všetky nepriame  náklady, ktoré  
sa týkajú vykonávaných činností nerozdielne, bude rozúčtovaná pre jednotlivé strediská 
podľa výšky tržieb za jednotlivé činnosti.  
 
Spoločnosť účtuje v súčasnosti o priamych nákladoch na jednotlivú komoditu na analytických 
účtoch, má vytvorené strediská, a to osobitne na Elektrinu a Zemný plyn, režijné náklady  
a ostatné náklady súvisiace s predmetom podnikania sa rozúčtujú vždy po ukončení 
jednotlivého kvartálu podľa výšky dosiahnutých tržieb na jednotlivé strediská. Na uvedené 
vedenie účtovnej evidencie nadviaže i v budúcom roku, zmena nastáva v prípade rozšírenia 
podnikateľskej činnosti v zmysle vyššie uvedeného. Výnosy sú, i v budúcom roku budú, 
účtované priamo na príslušné strediská vystavením odberateľských faktúr podľa jednotlivých 
komodít, ktoré zahŕňajú výnosy za komoditu vrátane zisku a preúčtované i fakturované 
distribučné poplatky. 
 
Spoločnosť dosahuje v súčasnosti všetky tržby z predaja plynu a elektriny, pričom v budúcom 
roku bude účtovať i o výnosoch z poskytovania distribučných služieb. Okrem uvedeného, 
ostatné výnosy ako sú úroky na bankových účtoch, úroky z omeškania,  resp. iné mimoriadne 
výnosy, tieto, pokiaľ sa výslovne nevzťahujú na komoditu alebo poskytované distribučné 
služby, sú a budú i v nasledujúcom období  tiež rozúčtované podľa výšky dosiahnutých tržieb 
za dodávku oboch komodít a poskytovanie distribučných služieb. 
 
Spoločnosť okrem uvedeného vedie i osobitnú evidenciu na sledovanie objemu nakúpenej 
a predanej komodity podľa dodávateľov, odberateľov, množstva a ceny. Spoločnosť 
neuzatvorila pre rok 2013 žiadnu zmluvu na dodávku elektriny a plynu pre odberateľa 
v domácnosti, odberateľmi sú všetko odberatelia mimo domácností. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 30.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 24951/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Lumius Slovakia, s. r. o. Úrad na základe predmetného 
návrhu regulovaného subjektu vydal dňa 08.10.2012 rozhodnutie č. 0214/2012/S-AP. 
 
 Úradu bol  dňa 15.11.2012 pod podacím číslom úradu 33561/2012/BA doručený nový 
návrh regulovaného subjektu na schválenie pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 
a výnosov. 

 
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  
Lumius Slovakia, s. r. o. 
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Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť  
Lumius Slovakia, 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 o energetike“) 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.  

   
 Nakoľko podaným návrhom dochádza k zmene rozsahu podnikania v energetike 
v zmysle § 16 ods. 4 písm. c) zákona o energetike, úrad zrušuje doterajšie rozhodnutie  
č. 0214/2012/S-AP zo dňa 08.10.2012 a nahrádza ho týmto rozhodnutím.  
       

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou Lumius Slovakia, 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 strategických 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 strategických analýz 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
Lumius Slovakia, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 


