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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: 0031/2015/S-AP                                                                                 Martin 12.06.2015 

 

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 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 

Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO 31 718 523 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. Úvod 

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov ako výrobca elektriny je v zmysle zákona 

povinná viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú 

evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, 

pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne pre výrobu elektriny 

a za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania. 

V zmysle znenia § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 

spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov navrhuje spôsob rozvrhovania aktív, pasív, 

nákladov, výnosov a pravidlá na odpisovanie popísaný v bode č. 4 predložených pravidlách.  

 

 

2. Informácie o činnosti 

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov bola 

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 249/P dňa 

14.12.1995. 

IČO: 31718523 

DIČ: 2020520645 

IČ DPH: SK2020520645 
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Základné predmety podnikania (činnosti) podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 

súdu Prešov sú: 

a) Správa bytového fondu a nebytových priestorov a základné služby spojené s prenájmom  

b) Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody 

- Povolenie číslo 2006T 0170 

c) Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným 

výkonom do 1 MW vrátane 

- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti číslo 647/2014/E-PT  

d) Ostatné činnosti zapísané v obchodnom registri. 

 

3. Informácie o výrobe elektriny 

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vyrába elektrickú energiu kombinovanou 

výrobou elektriny a tepla (KVET) v kogeneračnej jednotke (KGJ) so spaľovacím motorom 

s palivom zemný plyn o výkone 600 kW. Podiel vyrobenej elektriny z celkovej výroby KVET 

je približne 46 % a je v celom objeme dodávaná odberateľovi Východoslovenská energetika 

a. s. 

 

4. Spôsob rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Náklady a výnosy, aktíva a pasíva spoločnosti sa vykazujú v zmysle zásad účtovníctva 

v období, s ktorým časovo a vecne súvisia s cieľom zabezpečiť pravdivý a verný obraz 

o účtovných skutočnostiach v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupov 

účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. 

 

a) Náklady a výnosy sú evidované v informačnom systéme spoločnosti tak, aby boli priamo 

priradené na jednotlivé strediská. Náklady a výnosy na činnosti, ktoré sa týkajú viacerých 

stredísk, sú na jednotlivé strediská rozvrhované na základe určených kľúčov. Tieto kľúče 

zodpovedajú reálnemu využitiu nákladových stredísk jednotlivými činnosťami.  

 

Kľúčom rozvrhovania nákladov a výnosov prislúchajúcim KVET je v období január – 

november daného kalendárneho roka, pomer vyrobenej elektriny nameranej na svorkách 

generátora v kWh a vyrobeného tepla nameraného na výstupe z KGJ v kWh za 

predchádzajúci kalendárny rok. V mesiaci december sa pomer rozvrhovania upraví pomerom 

vyrobenej elektriny a tepla za aktuálny kalendárny rok, za celé fakturačné obdobie január – 

december daného roka. 

 

Za každé účtovné stredisko je možné vyhotoviť samostatný výkaz ziskov a strát. 

 

b) Aktíva a pasíva sa vedú v účtovníctve spoločnosti na súvahových účtoch.  

 

Dlhodobý majetok je v informačnom systéme spoločnosti vedený na príslušných nákladových 

strediskách.  

 

Aktíva a pasíva, ktoré slúžia viacerým činnostiam, sú rozvrhované na jednotlivé činnosti 

na základe určených kľúčov, ktoré predstavujú primárny spôsob rozvrhovania aktív a pasív 

medzi jednotlivé činnosti spoločnosti a reprezentujú skutočný pomer, v akom jednotlivé 

činnosti využívajú predmetné aktíva a pasíva.  
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Kľúčom rozvrhovania aktív a pasív prislúchajúcim KVET (napr. dlhodobý bankový úver) 

je v období január – november daného kalendárneho roka, pomer vyrobenej elektriny 

nameranej na svorkách generátora v kWh a vyrobeného tepla nameraného na výstupe z KGJ 

v kWh za predchádzajúci kalendárny rok. V mesiaci december sa pomer rozvrhovania upraví 

pomerom vyrobenej elektriny a tepla za aktuálny kalendárny rok, za celé fakturačné obdobie 

január – december daného roka. 

 

Pohľadávky a záväzky sa na uvedené činnosti priraďujú podľa splatnosti faktúr.  

 

c) Pravidlá pre odpisovanie majetku sú stanovené vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej 

životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej 

spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. 

Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.  

 

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 

rovnomerné odpisovanie. 

 

5. Záver 

 

Tieto pravidlá sú spracované v zmysle jednotlivých ustanovení Vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z. zo dňa 20. decembra 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. 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 18. 05. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 19493/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 

080 01 Prešov, IČO 31 718 523 (ďalej len “ SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov“). 

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 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť  

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 

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. 
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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 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 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:  

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov 


