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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: 0172/2012/S-AP                                                                                 Martin, 26.09.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.  v spojení        
s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona 
č. 283/2008 Z. z. vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu  
POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688 schvaľuje na obdobie 
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 tieto pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 
a výnosov a pravidlá pre odpisovanie: 
 
 

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

 
1. Informácie o činnosti 

 
Spoločnosť Pozagas, a.s. vykonáva svoju činnosť v predmete podnikania plynárenstvo 
v rozsahu uskladňovanie  plynu na základe povolenia ÚRSO č. 2005P 0009 – 2. zmena.  
Termín začatia výkonu vyššie spomínanej činnosti je od 1.1.2006 a doba platnosti  
je na dobu neurčitú.  
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov,  aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 
Spoločnosť Pozagas, a.s. vykonáva v znení § 2 písm. b) bodu vyhlášky ÚRSO  
č. 415/2008 Z. z. len činnosť uskladňovanie  plynu a s ňou súvisiace činnosti.  
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

 
Spoločnosť Pozagas a.s. vedie na základe § 3 ods. 4 vyhlášky ÚRSO č. 415/2008 Z. z. 
oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva spôsobom ustanoveným 
v prílohách č. 1 až 10. 
Nakoľko Pozagas, a.s. vykonáva iba jednu činnosť, podkladom k vypracovaniu tabuliek 
v prílohách č. 1 až 10 vyhlášky ÚRSO č. 415/2008 Z. z. bude výkaz ziskov a strát a súvaha  
za spoločnosť. 



 2

4. Pravidlá pre odpisovanie 
 

Odpisovaný majetok 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok odpisuje spoločnosť POZAGAS a.s. v súlade 
daňovými a účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s prijatými 
účtovnými zásadami a účtovnými metódami.  
Vzhľadom na to, že účtovný odpis predstavuje opotrebenie dlhodobého hmotného 
a dlhodobého nehmotného majetku v hodnotovom vyjadrení za príslušné účtovné obdobie, 
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je v spoločnosti POZAGAS a.s. odpisovaný podľa 
prijatého odpisového plánu s ohľadom na jeho reálnu ekonomickú životnosť.  
Odpisovaný je dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov a umeleckých diel  
(tieto druhy majetku sú vylúčené z odpisovania) a dlhodobý nehmotný majetok.  
 
Odpisový plán 
Odpisový plán zohľadňuje  ekonomickú životnosť majetku, pričom sa zohľadňuje 
predovšetkým: 

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, 
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho 

využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase,  
keď sa nevyužíva, 

c) technické a morálne zastaranie, 
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. 

Podľa meniacich sa technologických alebo ekonomických podmienok, zmien odnikateľského 
prostredia alebo využívania majetku sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba 
odpisovania, resp. životnosť alebo odpisová sadzba. 

Odpisovanie začína v mesiaci zaradenia majetku do účtovnej evidencie (v mesiaci zaradenia 
majetku do používania). Majetok sa v mesiaci, v ktorom bolo zaúčtované jeho vyradenie 
z účtovníctva spoločnosti už neodpisuje.  

Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, pričom je do nákladov zaúčtovaná jedna dvanástina 
celoročného odpisu. 
Majetok sa odpisuje najviac do výšky jeho hodnoty vedenej v účtovníctve. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 28.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 24352/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti POZAGAS a.s. 

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) 
správne konanie začalo na návrh spoločnosti POZAGAS a.s. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie                     
je navrhovateľ - spoločnosť POZAGAS a.s. 

Zákon o regulácii v znení zákona č. 283/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2008                 
v ustanovení § 5 ods. 1 písm. uu) úradu rozšíril pôsobnosť vo veci schvaľovania pravidiel       
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie. 
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Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (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 a 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 § 96 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia 
podľa doterajších predpisov. Konanie dokončí orgán príslušný na konanie v čase,  
keď sa konanie začalo.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov a pravidiel na odpisovanie spoločnosťou POZAGAS 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 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:  
POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky 


