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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: 0015/2014/S-AP                                                                                 Martin 05.02.2014 

 

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 ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01  

Košice-Juh, IČO: 47 213 981 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 

 

a) Účtovná jednotka začala podnikať v oblasti elektroenergetiky od 01.01.2014 na základe 

vydaného povolenia č. 2013E 0565 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v rozsahu 

podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 

 

b) Spoločnosť ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. vykonáva distribúciu elektriny na základe 

rozhodnutia o schválení taríf za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny, ktoré vydá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

               

2. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Spoločnosť sleduje oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti a to: 

- distribúcia elektriny, 

- dodávka elektriny. 

 

a) Organizačná štruktúra 

 

Pre predmet podnikania v elektroenergetike má účtovná jednotka vytvorené účtovné stredisko 

100 – Distribúcia  elektriny a 200 – Dodávka elektriny. 
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b) Spôsob vedenia evidencie nákladov a výnosov, ktoré priamo súvisia so sledovanou 

činnosťou 

 

Účtovná jednotka eviduje každý nákladový a výnosový druh, ktoré priamo súvisia 

so sledovanou činnosťou distribúcie elektriny na stredisku 100 a dodávky elektriny 

na stredisku 200 z hľadiska druhu a miesta vzniku.  

 

c) Spôsob vedenia evidencie nákladov súvisiacich s viacerými činnosťami 

 

Účtovná jednotka rozvrhuje náklady, ktoré sú spoločné pre viaceré činnosti, podľa výšky 

výnosov z jednotlivých činností. 

 

d) Spôsob vedenia evidencie aktív a pasív využívaných výlučne na sledovanú činnosť 

 

Účtovná jednotka rozvrhuje aktíva a pasíva, ktoré sú využívané výlučne pre činnosť 

distribúcie elektriny na stredisku 100 a pre činnosť dodávky elektriny na stredisku 200.  

 

e) Spôsob vedenia evidencie aktív a pasív využívaných na viaceré činnosti 

 

Účtovná jednotka rozvrhuje aktíva a pasíva, ktoré sú využívané pre viaceré činnosti, podľa 

výšky výnosov z jednotlivých činností.  

 

3. Spôsob vedenia evidencie 

 

Spoločnosť ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. podľa § 2 ods. 6 písm. b) vyhlášky  

č. 446/2012 Z. z. vedie evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa prílohy 

č. 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z.. Výstupy z evidencie bude účtovná jednotka predkladať  

za činnosť distribúcie elektriny a za činnosť dodávky elektriny podľa prílohy č. 9 k vyhláške 

č. 446/2012 Z. z. vedie účtovná jednotka evidenciu nasledovne: 

 

Tabuľka č. 3 Prehľad nákladov a výnosov za regulovanú činnosť v elektroenergetike 

 

a) Spotrebované nákupy zahrňujú nasledovné náklady: 

  

- kancelárske potreby a tlačivá, 

- odborná literatúra, 

- hmotný majetok do hodnoty 332,- EUR, 

- reklamné predmety do hodnoty 17,- EUR, 

- kancelársky nábytok, 

- príslušenstvo počítačov a notebookov, 

- príslušenstvo mobilných telefónov, 

- hygienické, čistiace a ostatné potreby do kancelárií, 

- pohonné hmoty, autopotreby a autosúčiastky osobných áut. 

 

b) Služby zahrňujú nasledovné náklady: 

 

- opravy a udržiavanie elektrického vedenia, 

- opravy a udržiavanie osobných áut, 

- cestovné náhrady, 

- náklady na reprezentáciu, 
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- nájom elektrického vedenia, 

- zabezpečenie dodávok silovej elektriny a všetkých súvisiacich služieb so zabezpečovaním 

dodávok silovej elektriny pre napájanie elektrického vedenia, 

- zabezpečenie krytia strát distribučného vedenia,      

- neplánované pripojenie do ES, 

- povinný výkup elektriny z OZE a KVET, 

- ostatné náklady spojené s prevádzkovaním elektrického vedenia, 

- nájom nebytových priestorov na kancelárske účely a obchodné jednania, 

- telefónne a dátové poplatky, 

- ekonomické služby, vedenie účtovníctva a audit účtovnej závierky, 

- reklama spoločnosti, 

- poplatky za účasť na seminároch, 

- poštovné poplatky, 

- prekladateľské poplatky, 

- notársky overenie fotokópií a podpisov, 

- kopírovanie, 

- poplatky za obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov, 

- ubytovanie zamestnancov, 

- používanie motorového vozidla, 

- poplatky za parkovanie, 

- internetové poplatky, 

- software. 

 

c) Osobné náklady zahrňujú nasledovné náklady: 

 

- mzdové náklady vo výške hrubých miezd zamestnancov, 

- odmeny členom orgánov spoločnosti, 

- zákonné zdravotné poistenie zamestnancov, 

- zákonné zdravotné poistenie členov orgánov spoločnosti, 

- zákonné sociálne poistenie zamestnancov, 

- zákonné sociálne poistenie členov orgánov spoločnosti, 

- zákonné sociálne náklady zahrňujúce tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 

zamestnancov. 

 

d) Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 

majetku zahrňujú nasledovné náklady: 

 

- odpis počítačov a notebookov, 

- odpis osobných áut. 

 

e) Dane a poplatky zahrňujú nasledovné náklady: 

- daň z motorových vozidiel, 

- kolkové známky, 

- správne poplatky za vydanie licencie, 

- poplatky do obchodného registra, 

- poplatky za zverejnenie účtovnej závierky, 

- úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo, 

-  poplatky za využívanie diaľnic, 

- miestne poplatky za ubytovanie. 
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f) Ostatné náklady na hospodársku činnosť zahrňujú nasledovné náklady: 

 

- povinné zmluvné a havarijné poistenie osobných áut, 

- náklady na zaokrúhľovanie. 

 

g) Finančné náklady zahrňujú nasledovné náklady: 

 

- nákladové úroky, 

- kurzové straty, 

- poplatky banky. 

 

h) Výnosy zahrňujú nasledovné výnosy: 

 

- tržby – ročná rezervovaná kapacita – pevná zložka za prístup do distribučnej sústavy, 

- tržby – variabilná zložka za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny,  

- tržby za distribučné straty,        

- tržby zo zabezpečenia údržby elektrického vedenia, 

- tržby z neplánovaného pripojenia do ES, 

- tržby zo zabezpečenia povinného výkupu elektriny z OZE a KVET, 

- tržby z ostatných činností, 

- výnosy zo zaokrúhľovania, 

- výnosy z náhrad od poisťovní, 

- výnosy z prijatých úrokov na bankových účtoch, 

- kurzové zisky. 

 

Tabuľka č. 4 Prehľad aktív a pasív za regulovanú činnosť v elektroenergetike 

 

a) Majetok zahrňuje nasledovné aktíva: 

- neobežný majetok – dlhodobý nehmotný majetok, 

- dlhodobý hmotný majetok, 

- dlhodobý finančný majetok, 

- obežný majetok  - zásoby, 

- dlhodobé pohľadávky, 

- krátkodobé pohľadávky, 

- finančné účty, 

- časové rozlíšenie 

 

b) Vlastné imanie a záväzky zahrňujú nasledovné pasíva: 

- vlastné imanie - základné imanie, 

- kapitálové fondy, 

- fondy zo zisku, 

- výsledok hospodárenia minulých rokov, 

- výsledok hospodárenia za účtovné  obdobie po zdanení,  

- záväzky  - rezervy, 

- dlhodobé záväzky, 

- krátkodobé záväzky, 

- krátkodobé finančné výpomoci, 

- bankové úvery, 

- časové rozlíšenie                         
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V priebehu kalendárneho roka sa môžu vyskytnúť nové účtovné prípady, ktoré budú 

zaúčtované oddelene v súlade s účtovnými predpismi. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 22.01.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 2141/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. 

 

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  

ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. 

 

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

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

ENERGO DISTRIBÚCIA, 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 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 ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. 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:  

ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice-Juh 


