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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: 0004/2013/S-AP                                                                                 Martin, 14.01.2013 
 

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  
ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M.Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 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 

 
I. ELEKTROENERGETIKA 
 
Rozsah podnikania:  distribúcia elektriny 
 dodávka elektriny mimo domácností 
Termín začatia výkonu:  1.1.2006 
Číslo povolenia:  2005 E  0072 
Kategória:  malý subjekt 
 
 
A:   DISTRIBÚCIA  ELEKTRINY   
 

Číslo nákladového strediska:  01 
 
1. ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
ENERGOSAM, s. r. o. Myjava zabezpečuje distribúciu elektrickej energie zo sietí 
Západoslovenskej energetiky na úrovni VN 22 kV prostredníctvom liniek V373, V308, V351 
a V1044, ktoré sú zaústené do dvoch vstupných rozvodní VN vo vlastníctve             
ENERGOSAM-u, s. r. o., a to rozvodne TS46 linka V373 a V308 a do rozvodne TS47 linka 
V351 a V1044. 
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Distribučná sieť pozostáva z technologického zariadenia uvedených rozvodní, 
a to odpojovače, odpínače, prípojnice, ochrany a vstupných transformátorov 22/0,4 kV a 22/6 
kV, ako aj zo 6 kV rozvodov do podružných rozvodní VN 6 kV. 
Obsluhu zariadení pre distribúciu elektrickej energie vrátane riadiacich pracovníkov 
zabezpečuje 5 pracovníkov. 
  
2. ROZVRHOVANIE  NÁKLADOV  A  ICH  SLEDOVANIE 
 
Termín: Mesačne 
 
2.1. Prvotné náklady na distribúciu 
 
Nákladový druh: 

- spotreba materiálu 
- dodávateľské opravy 
- ostatné služby (odborné prehliadky) 
- osobné náklady 
- iné prevádzkové náklady súvisiace s distribúciou elektriny 
- odpisy DHM a DNM, ktorý je využívaný na činnosť distribúcia elektriny 
- finančné náklady 

 
2.2. Druhotné náklady na distribúciu 
 
- spotreba energií  
- dane a poplatky 
- pohonné hmoty  
- režijné náklady  
- poplatok RVTS v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z.  
- poistenie motorových vozidiel 
 
Tieto náklady sa do činnosti distribúcia elektriny rozvrhujú vo výške úmernej pomeru 
výnosov za distribúciu elektriny k celkovým výnosom spoločnosti, resp. k výnosom z daných 
činností. 
 
3. AKTÍVA  A ICH  ODPISOVANIE   

 
3.1. Rozvody elektrickej energie VN 

- odpisová skupina č. 4 
- zrýchlené odpisovanie 
 
3.2. Budovy 

- odpisová skupina č. 5 
- zrýchlené odpisovanie 
 
4. OSOBNÉ NÁKLADY,  POČET ZAMESTNANCOV,  PRIEMERNÁ MZDA 
 
V rozsahu tabuľky č. 64 vyhl. č. 415/2008 Z. z. 
 
5. PASÍVA SA NEVYSKYTUJÚ 
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6. EVIDENCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV Z ČINNOSTI  
 
V rozsahu podľa tabuľky č. 61 vyhl. č. 415/2008 Z. z. Výnosom z danej činnosti 
je fakturovaná čiastka za distribúciu elektriny dodanú odberateľom. 
 
 
B:   DODÁVKA  ELEKTRINY  MIMO  DOMÁCNOSTÍ 
 
Číslo nákladového strediska:  02 
 
1. ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
ENERGOSAM, s. r. o. Myjava zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre  45 odberateľov 
prostredníctvom rozvodov nn do vstupných rozvádzačov nízkeho napätia v jednotlivých 
objektoch, ktoré už sú vo vlastníctve odberateľov. 
Jednotlivé vývody pre odberateľov sú osadené meradlami spotreby elektrickej energie 
pre priame i nepriame meranie. 
Meradlá sú v majetku ENERGOSAM-u, s. r. o. 
Obsluhu zariadení pre dodávku elektrickej energie vrátane riadiacich pracovníkov 
zabezpečujú 3 pracovníci. 
 
2. ROZVRHOVANIE  NÁKLADOV A ICH  SLEDOVANIE 
 
Termín: Mesačne 
 
2.1.  Prvotné náklady na dodávku 

 

Nákladový druh: 

- spotreba materiálu 
- dodávateľské opravy 
- ostatné služby (odborné prehliadky) 
- osobné náklady 
- iné prevádzkové náklady súvisiace s dodávkou elektriny 
- odpisy DHM a DNM, ktorý je využívaný na činnosť dodávka elektriny 
- finančné náklady – fakturovaná čiastka za dodanú silovú energiu 
- metrologické služby 
 
2.2. Druhotné náklady na dodávku 

 
- spotreba energií  
- dane a poplatky  
- pohonné hmoty  
- režijné náklady  
- poplatok RVTS v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z.   
- poistenie motorových vozidiel   
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3. AKTÍVA  A  ICH  ODPISOVANIE   
 

3.1. Rozvody elektrickej energie NN 

- odpisová skupina č. 4 
- zrýchlené odpisovanie 

 
3.2. Budovy 

- odpisová skupina č. 5 
- zrýchlené odpisovanie 

 
4. OSOBNÉ NÁKLADY,  POČET ZAMESTNANCOV,  PRIEMERNÁ MZDA 
 
V rozsahu tabuľky č. 64 vyhl. č. 415/2008 Z. z. 
 
5. PASÍVA SA NEVYSKYTUJÚ 
 
6. EVIDENCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV Z ČINNOSTI 
 
V rozsahu podľa tabuľky č. 61 vyhl. č. 415/2008 Z. z. Výnosom z  danej činnosti 
je fakturovaná čiastka za silovú energiu dodanú odberateľom. 
 
 
 
II. PLYNÁRENSTVO 
 
Rozsah podnikania:  distribúcia plynu  
 dodávka plynu  
Termín začatia výkonu:  1.1.2006 
Číslo povolenia:  2005P  0023 
Kategória:  malý subjekt 
 
A:   DISTRIBÚCIA ZEMNÉHO PLYNU  
 
Číslo nákladového strediska:  04 
 
1.      ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
ENERGOSAM, s. r. o. Myjava zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre 24 odberateľov 
prostredníctvom vlastnej regulačnej stanice RS 5000 m3/hod. osadenej na vstupe 
vysokotlakového rozvodu vo vlastníctve SPP a. s. Bratislava. 
Výstupný rozvod z  regulačnej stanice o  pretlaku 280 kPa a dĺžke 2 161,7 bm 
prostredníctvom odbočiek z hlavného rozvodu zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre 
jednotlivých odberateľov. 
Obsluhu týchto zariadení vrátane riadiacich pracovníkov zabezpečujú celkom 3 pracovníci. 
 
2.      ROZVRHOVANIE  NÁKLADOV  A ICH  SLEDOVANIE 

 
Termín: Mesačne 
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2.1.   Prvotné náklady na distribúciu  
 

Nákladový druh: 

- spotreba materiálu 
- fakturovaná čiastka  za  distribúciu plynu dodanú do spoločnosti, ktorú spoločnosť dodáva 

svojim odberateľom 
- spotreba energií 
- dodávateľské opravy 
- ostatné služby (odborné prehliadky) 
- osobné náklady 
- odpisy DHM a DNM, ktorý je využívaný na činnosť distribúcia plynu 
- finančné náklady 

 
Druhotné náklady na distribúciu pohonné hmoty  

- dane a poplatky  
- režijné náklady   
- poplatok RVTS v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z.  
- poistenie motorových vozidiel   

 
Tieto náklady sa do činnosti distribúcia plynu rozvrhujú vo výške úmernej pomeru výnosov 
za distribúciu plynu k celkovým výnosom spoločnosti, resp. k výnosom z daných činností. 

  
3.   AKTÍVA A ICH ODPISOVANIE   
 
3.1   Rozvody zemného plynu 

- odpisová skupina č. 4 
- zrýchlené odpisovanie 

 
3.2.  Budovy 

- odpisová skupina č. 5 
- zrýchlené odpisovanie 

 
4.   OSOBNÉ NÁKLADY, POČET ZAMESTNANCOV, PRIEMERNÁ MZDA 

V rozsahu tabuľky č. 64 vyhl. č. 415/2008 Z. z. 
 
5.   PASÍVA SA NEVYSKYTUJÚ 
 
6. EVIDENCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV Z ČINNOSTI  

V rozsahu podľa tabuľky č. 62 vyhl. č. 415/2008 Z. z. Výnosom z  danej činnosti 
je fakturovaná čiastka za distribúciu plynu dodanú odberateľom. 
 
 
B:  DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU MIMO DOMÁCNOSTÍ 
 
Číslo nákladového strediska:  05 
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1. ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
ENERGOSAM, s. r. o. Myjava popri  distribúcii zemného plynu zabezpečuje jeho dodávku 
pre 27 odberateľov prostredníctvom prípojok k regulačným a meracím staniciam, ktoré 
sú však vo vlastníctve odberateľov. 
Obsluhu  zariadení spočívajúcu v  kontrole a  odpočtoch spotrieb, ich účtovania vrátane 
riadiacich pracovníkov zabezpečujú celkom 2 pracovníci.  
 
2. ROZVRHNUTIE  NÁKLADOV  A  ICH  SLEDOVANIE 
 
Termín: Mesačne 
 
2.1. Prvotné náklady na dodávku 

 
Nákladový druh: 

- spotreba materiálu 
- fakturovaná čiastka  za  dodávku plynu dodanú do spoločnosti, ktorú spoločnosť dodáva 

svojim odberateľom 
- spotreba energií 
- dodávateľské opravy 
- ostatné služby (odborné prehliadky) 
- osobné náklady 
- odpisy DHM a DNM, ktorý je vyžívaný na činnosť dodávky plynu 
- finančné náklady 
 
2.2. Druhotné náklady na dodávku 

- pohonné hmoty  
- režijný materiál  
- poplatok RVTS v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z. 
- poistenie motorových vozidiel   

 
Tieto náklady sa do činnosti dodávka plynu rozvrhujú vo výške úmernej pomeru výnosov 
za dodávku plynu k celkovým výnosom spoločnosti, resp. k výnosom z daných činností. 
 
3. AKTÍVA A ICH ODPISOVANIE   
 
3.1. Budovy 

- odpisová skupina č. 5 
- zrýchlené odpisovanie 
 
4. OSOBNÉ NÁKLADY, POČET ZAMESTNANCOV, PRIEMERNÁ MZDA 

V rozsahu tabuľky č. 64 vyhl. č. 415/2008 Z. z. 
 
5. PASÍVA SA NEVYSKYTUJÚ 
 
6. EVIDENCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV Z ČINNOSTI 

V rozsahu podľa tabuľky č. 62 vyhl. č. 415/2008 Z. z. Výnosom z  danej činnosti 
je fakturovaná čiastka za dodávku plynu dodanú odberateľom. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 26.06.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 924/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti ENERGOSAM, s.r.o. 

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 ENERGOSAM, s.r.o. 

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 ENERGOSAM, s.r.o. 

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. 

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 ENERGOSAM, s.r.o. 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:  
ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M.Uhra 57/3, 907 01 Myjava 


