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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: 0171/2012/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  
MYMA Invest, s. r. o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 36 692 131 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 

 
 
Spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. M. R .Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 36 692 131 bola 
zapísaná dňa 27.10.2006 do obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 
číslo 18179/L. Spoločnosť podniká predovšetkým v nasledujúcich oblastiach: 
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností 
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných 

živností 
3. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 
4. sprostredkovanie kúpy, prenájmu  a predaja nehnuteľností 
5. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než 

základných služieb spojených s prenájmom 
6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 
7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 

v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4. 
 
Spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. vlastní rozhodnutím ÚRSO povolenie č. 2007 E 0256  
na podnikanie v elektroenergetike, rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny 
pre bývalý areál PCHZ a.s., bývalý areál Považan a Perun EU, s.r.o., bývalý areál Drevina. 
V roku 2012 pribudne nové odberné miesto v Považskom Chlmci, kde má výrobňu 
spoločnosť ANARI, s.r.o.. 
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Regulovaný subjekt  MYMA Invest s.r.o. nakupuje el. energiu najmä od Komunal Energy 
a.s., Žilina - produkt Dvojtarif NN. Komunal Energy a.s. pri fakturácii neuplatňuje spotrebnú 
daň z el. energie. 
Množstvo nakúpenej el. energie sa sleduje v samostatnej evidencii mimo účtovníctva,  
kde sa presne sledujú nakúpené a vyfakturované MWh na jednotlivých odberných miestach 
a pre jednotlivých odberateľov. Rozdiel medzi nakúpenou a predanou el. energiou je vlastná 
spotreba spoločnosti Komunal Energy a.s.. Táto evidencia je súčasťou k vypracovania 
daňového priznania k spotrebnej dani z elektrickej energie. 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0183/2012/E zo dňa 1.2.2012 bolo 
spoločnosti MYMA Invest, s.r.o. umožnené prevziať ceny (tarify) za prístup do distribučnej 
sústavy a distribúciu elektriny z cenníka SSE - distribúcia a.s. Žilina, na ktorej distribučnú 
sieť sme napojení. 
Dodávka el. energie našim koncovým odberateľom bude teda fakturovaná podľa sadzieb  
pre odberné miesta na NN – oprávnení odberatelia. 
  
Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov v dodávke elektriny 
 
Všetky náklady a výnosy sa sledujú na jednotlivých odberných miestach podľa nákladových 
stredísk: 
2222E – IP PCHZ 
4444E – IP ZVL Bytčica 
9901E – PERUN EU s.r.o. 
9902E – ANARI, s.r.o.  
2203E – KDR s.r.o. (samostatné odberné miesto v IP PCHZ) 
 
Priame náklady: 
sú evidované na príslušnom nákladovom stredisku pre jednotlivé odberné miesta 
na príslušných účtoch účtovnej osnovy  v členení : 
- spotreba materiálu (501, 502), 
- elektrická energia, ktorú subjekt nakupuje od Komunal Energy a.s. - účet 502100, 
- elektrická energia, ktorú subjekt nakupuje od iných dodávateľov ako Komunal Energy a.s. 

- účet 502110, 
- opravy a údržba (511), 
- služby (518-len tie, ktoré sú nakupované pre elektroenergetiku), 
- osobné náklady  (521, 524 - príslušní pracovníci elektroenergetiky), 
- dane a poplatky (532 - daň z nehnuteľnosti, 538 - poplatky, kolky), 
- zákonné sociálne náklady (527). 
 
Nepriame náklady: 
Vzhľadom k tomu, že pre spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. je hlavnou činnosťou prenájom 
nehnuteľností (z tejto činnosti má aj väčšinu tržieb) a podnikanie v dodávke elektriny  
je objemovo len okrajovou podnikateľskou aktivitou, nepriame náklady sa nebudú premietať 
do činnosti. 

 
Výnosy: 
sú evidované na príslušnom nákladovom stredisku pre jednotlivé odberné miesta  
na príslušných účtoch účtovnej osnovy  v členení : 
- samostatný účet - tržby z predaja el. energie  602200 podľa jednotlivých odberateľov,  
- tržby z predaja hmotného majetku (641), 
- zmluvné pokuty a penále (644, 645). 
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Prevádzkové aktíva a pravidlá pre odpisovanie:  
majetok je odpisovaný podľa platnej legislatívy: Zákon č. 595/2003 Zb. z. v znení neskorších 
dodatkov: 
- pozemky pod stavbami 031 – neodpisujú sa, 
- stavby 021 – odpisová skupina 4, 
- rozvody el. energie 022 – odpisová skupina 3. 
 
Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov v distribúcii elektriny 
 
Všetky náklady a výnosy sa sledujú na jednotlivých odberných miestach podľa nákladových 
stredísk: 
2222D – IP PCHZ, 
4444D – IP ZVL Bytčica, 
9901D – PERUN EU s.r.o., 
9902D – ANARI, s.r.o., 
2203D – KDR s.r.o. (samostatné odberné miesto v IP PCHZ). 
 
Pravidlá pre sledovanie nákladov a výnosov sa sledujú rovnako ako v dodávke elektriny 
podľa príslušných nákladových stredísk. Náklady na distribúciu elektriny budú fakturované 
odberateľom elektriny vo výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a  distribúciu elektriny 
určených rozhodnutím úradu subjektu SSE - distribúcia pre rok 2012. 
 
Priame náklady: 
- zostatková cena predaného majetku (541), 
- zmluvné pokuty, penále (544), 
- poistné, ostatné prevádzkové náklady (548), 
- odpisy dlhodobého nehmotného majetku (551 - len majetok na nákladových strediskách 

elektroenergetiky). 
 
Nepriame náklady: 
Vzhľadom k tomu, že pre spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. je hlavnou činnosťou prenájom 
nehnuteľností  (z tejto činnosti má aj väčšinu tržieb) a podnikanie v distribúcii elektriny  
je objemovo len okrajovou podnikateľskou aktivitou, nepriame náklady sa nebudú premietať 
do činnosti. 

 
Výnosy: 
sú evidované na príslušnom nákladovom stredisku pre jednotlivé odberné miesta 
na príslušných účtoch účtovnej osnovy  v členení : 
- tržby z predaja hmotného majetku (641), 
- zmluvné pokuty a penále (644, 645), 
- ostatné výnosy (646, 648), 

 
Prevádzkové aktíva a pravidlá pre odpisovanie:  
majetok je odpisovaný podľa platnej legislatívy: Zákon č.595/2003 Zb. z. v znení neskorších 
dodatkov: 
- pozemky pod stavbami 031 – neodpisujú sa, 
- stavby 021 – odpisová skupina 4, 
- rozvody el. energie 022 – odpisová skupina 3. 
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Spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. eviduje spotrebnú daň z el. energie na samostatnom 
analytickom účte 345400.  

 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 27.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 24549/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti MYMA Invest, 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 MYMA Invest, 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 MYMA Invest, 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 MYMA Invest, 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 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:  
MYMA Invest, s. r. o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina 


