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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: 0046/2014/S-AP                                                                                 Martin 22.04.2014 

 

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 OFZ, a.s., Istebné 1, 027 53 Istebné, IČO: 36 389 030 schvaľuje 

odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia 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 

 

OFZ, a.s. je producentom ferozliatin na báze mangánu a kremíka, ktoré vyrába v elektrických 

oblúkových peciach. Zákazníkmi sú oceliarne na Slovensku a v okolitých krajinách Strednej 

Európy a na Balkáne. OFZ nevyrába žiadnu elektrinu. Nakupovaná elektrina tvorí zhruba 

jednu tretinu nákladov. Časť nakupovanej elektriny (cca 4-5%)  predáva obchodníkom 

s elektrinou z dôvodu nevyhnutných opráv používaných elektrických oblúkových pecí.   

Len minimálny objem nakupovanej elektriny (cca 0,7 promile) dodáva a distribuuje  

pre svojich odberateľov. 

 

OFZ, a.s. je držiteľom povolenia č. 2005E 0091 na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu 

dodávka elektriny a distribúcia elektriny. Dátum začatia činnosti je 1.1.2006. Odberateľmi 

v prevádzke Istebné sú podnikateľské subjekty, ktoré majú prenajaté objekty v tomto areáli. 

Odberateľmi v prevádzke Široká pri Oravskom Podzámku sú domácnosti a podnikateľské 

subjekty. Všetci títo odberatelia sú napojení na vnútorné rozvody OFZ. OFZ, a.s. je v zmysle 

Vyhlášky č. 446/2012 Z. z. povinná viesť oddelenú evidenciu pre: 

- dodávku a distribúciu elektriny odberateľom v domácnosti, 

- dodávku a distribúciu elektriny odberateľom mimo domácnosti. 

 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pre odpisovanie sú rovnaké 

oba vyššie uvedené druhy dodávky elektriny. 
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2. Pravidlá na rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

V rámci organizačnej štruktúry sú vytvorené nasledovné nákladové strediská: 

2810 – rozvodňa Istebné 

2820 – rozvodňa Široká 

 

Na stredisku 2810 sa evidujú všetky prvotné aj druhotné náklady a výnosy, spojené 

s nákupom a rozvodom elektriny v prevádzke Istebné. Na tomto stredisku je tiež evidovaný 

a odpisovaný všetok majetok a.s. používaný na túto činnosť. Toto stredisko zabezpečuje 

okrem činnosti pre zariadenia OFZ len dodávku elektriny odberateľom mimo domácnosti.  

Pre sledovanie nákladov na dodávku a distribúciu elektriny boli pod ním vytvorené dve 

strediská – 2811 – dodávka elektriny, 2812 – distribúcia elektriny. 

 

Na stredisku 2820 sa evidujú všetky prvotné aj druhotné náklady a výnosy, spojené 

s nákupom a rozvodom elektriny v prevádzke Široká. Na tomto stredisku je tiež evidovaný 

a odpisovaný všetok majetok a.s. prevádzky Široká, používaný na túto činnosť. Toto stredisko 

zabezpečuje okrem činnosti pre zariadenia OFZ dodávku elektriny odberateľom v domácnosti 

aj mimo domácnosti. Pre sledovanie nákladov na dodávku a distribúciu elektriny boli pod 

ním vytvorené dve strediská – 2821 – dodávka elektriny, 2822 – distribúcia elektriny. 

 

Na zabezpečovanie týchto činností vzhľadom na ich veľmi nízky objem nie sú vyčlenení 

samostatní pracovníci a využíva sa majetok, ktorý sa súčasne používa aj pre akciovú 

spoločnosť, preto nie je možné priamo vyhodnocovať prvotné ani druhotné náklady.  

 

Pre evidenciu prvotných a druhotných nákladov vrátane odpisov majetku sa preto  použije  

pre činnosť dodávka elektriny (stredisko 2811 a 2821) a pre činnosť distribúcia elektriny 

(stredisko 2812 a 2822) nasledovné pravidlo: 

 

Náklad x PPD  

 

Kde: 

Náklad sú celkové náklady súvisiace s nákupom elektriny, resp. celkové náklady  súvisiace 

s činnosťou distribúcia elektriny, 

PPD je percentuálny podiel dodanej elektriny externým odberateľom na celkovom objeme 

spotrebovanej elektriny na príslušné stredisko za príslušný rok . 

 

Výnosy sledovaných činností tvorí fakturovaná čiastka za dodávku elektriny, resp.  

za distribúciu elektriny. 

 

Ako náklady sa použijú všetky náklady triedy 5 s výnimkou účtovnej skupiny 52, ktorá tvorí 

správnu réžiu strediska. Ako výnosy sa používajú všetky účty triedy 6. 

 

Účtovná skupina 52 príslušného strediska spolu s vnútropodnikovými nákladmi strediska 

28x0 a náklady podnikovej správnej réžie (útvar generálneho riaditeľa + útvar marketingu)  

sa zúčtuje prostredníctvom vnútropodnikového prevodu v pomere výnosov z danej činnosti 

k celkovým výnosom strediska 2810 a 2820.  

Určenie a zabezpečenie postupu pri evidencii, odpisovaní a hospodárnom nakladaní 

s majetkom je popísané v podnikovej smernici o majetku. Podľa nej účtovnú a technickú 

evidenciu majetku vykonáva útvar účtovníctva, t.j. zaraďuje majetok do príslušnej odpisovej 

skupiny v súlade so zákonom o dani z príjmov. Akciová spoločnosť používa rovnomerné 

účtovné odpisy počas predpokladanej doby životnosti dlhodobého majetku. 
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3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

 

Pri vedení tejto evidencie sa postupuje podľa podnikovej smernice o účtovníctve č. 19/2003 

a využíva sa podnikový informačný systém. 

 

Podkladom pre spracovanie požadovaných výstupov (tabuľky č. 2,3,4) sú výstupné zostavy 

výnosov a nákladov za príslušné nadradené strediská (2810 a 2820) a podnikovú správnu 

réžiu a zostavy odpisov za tieto  strediská. Požadované výstupy spracuje útvar účtovníctva. 

Údaje o množstve dodanej elektriny v MWh dodá odbor obchodu. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 27.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 9909/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti OFZ, 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  

OFZ, 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  

OFZ, 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 § 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 OFZ, a.s. 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 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:  

OFZ, a.s., Istebné 027 53 


