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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: 0032/2014/S-AP                                                                                 Martin 18.03.2014 

 

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 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko 

M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 35 884 916 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 

 

Identifikácia organizácie 

Obchodné meno: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Sídlo:                   Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava 22, Slovenská republika 

IČO:                    35 884 916 

DIČ:                    2021812683 

IČO DPH:           SK 2021812683 

Dátum vzniku:     05.05.2004 

Právna forma:      akciová spoločnosť 

Registrácia:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3327/B 

 

Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s (BTS) (ďalej len Letisko Bratislava) 

má v predmete podnikania zaregistrovanú aj činnosť: výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod 

tepla a rozvod plynu. 

 

1. Informácie o činnosti 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) vydal pre regulovaný subjekt Letisko 

Bratislava  za účelom podnikania v oblasti  elektoenergetiky  a plynárenstva: 

a) Povolenie č. 2005E 0024  zo dňa 19.7.2005 vrátane neskorších zmien na predmet 

podnikania  elektroenergetika,  termín začatia výkonu činnosti od augusta 2005   

(rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny), 

b) Povolenie č. 2006P 0080 zo dňa 2.8.2006 vrátane neskorších zmien na predmet podnikania 

plynárenstvo, termín začatia výkonu od 2.8.2006 

    (rozsah podnikania: dodávka plynu, distribúcia plynu) 
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Letisko Bratislava podniká v oblasti elektroenergetiky od vzniku akciovej spoločnosti,  

t. j. od 5.5.2004. Podnikanie bolo realizované na základe predchádzajúcich povolení ÚRSO, 

resp. platných povolení znejúcich na predchádzajúcu organizáciu Slovenskú správu letísk.  

Podnikanie v oblasti plynárenstva začalo Letisko Bratislava napriek vydanému povoleniu  

až s účinnosťou od 1.7.2013. 

Na základe § 16 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov má Letisko Bratislava povinnosť viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá  

na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie, a to v súlade 

s Vyhláškou ÚRSO č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, 

aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie (ďalej len Vyhláška  

č. 446/2012 Z. z.). Vzhľadom na počet odberných miest a objem dodávky elektriny vedie 

Letisko Bratislava evidenciu podľa § 2 ods. 6  Vyhlášky č. 446/2012 Z. z. t.j. podľa prílohy  

č. 9 tejto vyhlášky. 

 

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

Organizačná štruktúra  

Letisko Bratislava má v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorené a samostatne  

v účtovníctve vedené organizačné stredisko: 

660 00 Elektroenergetika,  

ktoré zastrešuje skupinu nákladových stredísk v oblasti elektroenergetiky. Nákladové 

stredisko je základná jednotka ekonomickej štruktúry, ktorá slúži na podrobné sledovanie 

nákladov na jednotlivé činnosti odboru. Stredisko Elektroenergetika sa člení na :  

-  661 00 dodávka elektrickej energie - sledovanie priamych nákladov spojených 

s nákupom a predajom elektrickej energie, 

-  662 00 distribúcia elektrickej energie - sledovanie priamych nákladov spojených 

s distribúciou elektrickej energie, 

-  663 00 svetelné zabezpečovacie zariadenie VPD 13-31 – sledovanie nákladov  

a výnosov súvisiacich s prevádzkou na svetelné zabezpečovacie zariadenie vzletovej 

a pristávacej dráhy 13-31, 

-  664 00 svetelné zabezpečovacie zariadenie VPD 04-22 - sledovanie nákladov  

a výnosov súvisiacich s prevádzkou na svetelné zabezpečovacie zariadenie vzletovej 

a pristávacej dráhy 04-22, 

-  665 00 centrálny monitorovací systém SZZ a energetiky – sledovanie nákladov 

a výnosov súvisiacich s prevádzkou centrálneho monitorovacieho systému SZZ  

a energetiky. 

 

V rámci strediska je evidovaný majetok, evidované externé a interné náklady a  výnosy, ktoré 

súvisia s predmetom podnikania v elektroenergetike – dodávka a distribúcia elektriny 

a zároveň aj majetok súvisiaci s predmetom podnikania: prevádzkovanie letísk, údržba 

prevádzkových plôch, pozemná obsluha lietadiel, poskytovanie služieb na vybavenie 

cestujúcich a nákladu. Spoločné náklady, týkajúce sa činnosti jednotlivých nákladových 

stredísk sa budú štvrťročne účtovať na nákladové strediská a zákazky percentuálnym 

podielom k dosiahnutým výnosom.   

Účtovanie nákladov, výnosov a odpisovanie majetku sa zabezpečujú v súlade so zákonom  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
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650 00 Oddelenie  tepelného a vodného hospodárstva  

zastrešuje skupinu nákladových stredísk v oblasti vodného, tepelného hospodárstva  

a plynárenstva. Oddelenie sa člení na : 

-  651 00 vodné hospodárstvo -  sledovanie evidencie majetku  a nákladov na pitnú 

a úžitkovú vodu,  

-  652 00 dodávka plynu  - sledovanie evidencie majetku  a nákladov súvisiacich 

s nákupom a dodávkou plynu, 

-  653 00 distribúcia plynu – evidencia majetku a priamych nákladov na distribúciu 

a predaj plynu, 

-  654 00 výroba tepla - evidencia majetku a priamych nákladov na výrobu a predaj 

tepla, 

-  655 00 výroba chladu – evidencia majetku a priamych nákladov na výrobu a predaj 

chladu. 

 

Spoločné náklady týkajúce sa regulovanej a neregulovanej činnosti oddelenia sa budú 

štvrťročne účtovať na nákladové strediská a zákazky percentuálnym podielom k dosiahnutým 

výnosom.   

 

S účinnosťou od 1.1.2014 bude spôsob evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív za činnosť 

dodávka elektriny, distribúcia elektriny, dodávka plynu a distribúcia plynu nasledovný: 

–  oddelená evidencia účtovania podľa sledovaných činnosti v rozsahu predmetu podnikania 

v elektroenergetike a plynárenstve. 

Za účelom oddelenej evidencie bude v účtovníctve zabezpečené sledovanie v rámci 

neleteckých činností na zákazkách „predaj energií“ v členení na činnosť: 

   

  120200010000  Distribúcia elektrickej energie 

  120200020000  Distribúcia plynu 

  120200030000  Dodávka elektrickej energie 

  120200040000  Dodávka plynu 

  

Spôsob priradenia a evidencie prvotných nákladov a výnosov  

Letisko Bratislava sleduje a eviduje v rámci účtovníctva náklady a výnosy podľa účtovnej 

osnovy s priradením na  jednotlivé nákladové strediská, ziskové stredisko a zákazky.  

Nákladové strediská a zákazky sú vytvorené tak, aby v maximálnej miere zodpovedali 

vykonávanej činnosti a bolo možné priradiť prvotné náklady a výnosy k predmetnej činnosti 

využitím analytického členenia účtov účtovnej osnovy: 

 

502 101 nákup (dodávka) elektriny 

502 102 náklady na distribúciu elektriny 

502 201 nákup (dodávka) plynu 

502 202 náklady na distribúciu plynu 

602 212 tržby za dodávku (predaj) elektriny 

602 213 tržby za distribúciu elektriny 

602 214 tržby za odberné miesto 

602 215 tržby za dodávku (predaj) plynu 

602 216 tržby za distribúciu plynu 
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Spôsob rozvrhovania druhotných nákladov a výnosov, ktoré nie je možné jednoznačne 

priradiť jednotlivým činnostiam 

Skutočné náklady nákladových stredísk, ktoré nie je možné jednoznačne pričleniť 

ku konkrétnej činnosti budú po ukončení účtovného obdobia percentuálne rozdelené medzi 

jednotlivé činností percentuálnym pomerom k dosiahnutým výnosom tej-ktorej činnosti.  

 

Spôsob rozvrhovania aktív a pasív 

Aktíva - položky hmotného a nehmotného investičného majetku, ktoré priamo súvisia 

s dodávkou plynu, distribúciou plynu, dodávkou elektriny a distribúciou elektriny,  

sú zaradené na príslušné nákladové stredisko a tak priradené k jednotlivými činnosťami. 

Ďalšie zložky aktív a pasív nie sú rozvrhované na jednotlivé činnosti. 

 

Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý súvisí  

s činnosťou v elektroenergetike a plynárenstve 

Majetok je odpisovaný v súlade s účtovnou legislatívou podľa kvalifikovaného odhadu 

životnosti zariadení a v súlade s daňovou legislatívou podľa sadzieb stanovených v zákone 

o dani z príjmov pre jednotlivé druhy majetku podľa odpisových skupín. Odpisy majetku  

sú priradené na nákladové stredisko podľa priradenia samotného majetku a tým  

aj k jednotlivým činnostiam. Oddelenie správy majetku je povinné viesť evidenciu 

a odpisovanie podľa tohto rozdelenia a v súlade s internou organizačnou normou.                

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 19.02.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 5661/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). 

 

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  

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). 

 

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

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

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). 

 

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. 
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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 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

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:  

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava 


