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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: 0036/2014/S-AP                                                                                 Martin 24.03.2014 

 

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 Priemyselný park Poprad, s.r.o., Priemyselná 4947, 059 51 Poprad  

- Matejovce, IČO: 46 311 882 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.  ÚVOD 

 

Zákon č. 251/2012 Z. z. § 16 stanovuje spracovať  pravidlá pre rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov. Následne vyhláška ÚRSO č. 446/2012 Z. z. stanovuje za každú 

regulovanú činnosť oddelene viesť účtovnú  evidenciu v požadovanom  rozsahu za oblasť   

elektroenergetiky a plynárenstva.  

 

 

2.  ZÁKLADNÉ POJMY, POUŽITÉ   SKRATKY 

 

Spoločnosť Priemyselný park Poprad s.r.o. je v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 446/2012 Z. z. 

zaradená ako subjekt, ktorý  vedie evidenciu skutočnosti nákladov, výnosov, aktív a pasív 

v rozsahu podľa prílohy č. 9 

 

Distribúcia elektriny - preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného 

územia. S.r.o. prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 

100 000.        

Dodávka elektriny - predaj elektriny na základe povolenia  na dodávanie elektriny č.  2011E 

0492 - 1. zmena. 

Distribúcia plynu - doprava plynu plynárenským rozvodným zariadením na časti 

vymedzeného územia. 

Dodávka plynu - predaj plynu na základe oprávnenia na dodávku plynu č. 2011P 0169. 
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3. POPIS ČINNOSTI, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSŤ 

 

Priemyselný park Poprad s.r.o. podniká na základe povolení v oblasti elektroenergetiky, 

plynárenstva a v oblasti služieb na základe živnostenských oprávnení. 

Rozsah podnikania má spoločnosť zapísaný v obchodnom registri. 

 

3.1. Regulovanými  činnosťami,  pri ktorých je potrebné viesť oddelenú evidenciu o aktívach,      

pasívach, a pri ktorých táto smernica spoločne s „Oceňovacím predpisom na príslušný                  

kalendárny rok“ stanovuje pravidlá rozvrhovania aktív, pasív, nákladov a výnosov  

sú v Priemyselnom parku Poprad, s.r.o. nasledovné : 

 

3.1.1. ELEKTROENERGETIKA  

           

a)   distribúcia elektriny, povolenie č. 2011E 0492 - 1. zmena 

b)   dodávka elektriny, povolenie č. 2011E 0492 - 1. zmena     

 

3.1.2. PLYNÁRENSTVO 

                

a) distribúcia plynu         povolenie č. 2011P 0169 

b) dodávka plynu            povolenie č. 2011P 0169 

   

3.2.  Spôsob vedenie evidencie nákladov výnosov 

 

S.r.o.  vedie evidenciu  regulovaných činnosti nasledovne : 

a) strediskovo  

b) druhovo ( náklady, výnosy )  

Každá regulovaná činnosť je sledovaná osobitne podľa druhu regulovanej činnosti  

strediskovo, ako aj na základe nákladových druhov, ktoré sa dajú priamo priradiť 

na stredisko. Náklady správnych stredísk a stredísk výrobnej réžie sú dovádzané na strediská 

regulovaných ako aj neregulovaných činnosti percentuálne. 

 

3.2.1. S.r.o.  je rozdelená na  strediska nasledovne: 

 

a) priamo súvisiace s výrobou a regulovanými činnosťami  

 

stredisko  11        Dodávka elektriny  

strediska: 12    Distribúcia elektriny  

stredisko  21 Dodávka plynu 

stredisko  22 Distribúcia plynu 

       

b) správne stredisko ( 3 ) – Správna réžia 

    

3.2.2. Druhovo spoločnosť eviduje náklady na strediska v súlade s účtovou osnovou 

pre podnikateľské   subjekty nasledovne: 

   

 501  Spotreba materiálu                        

 502 Spotreba energie 

 502100   Elektrická energia  

 502200    Zemný plyn 

 511  Opravy a udržiavanie   

 518  Ostatné služby 
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 521  Mzdové náklady 

 524  Zákonné sociálne poistenie 

 538  Ostatné dane a poplatky ( spotrebné dane, poplatky za vydanie povolení a 

     oprávnení na podnikanie v elektroenergetike) 

 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 

   568  Ostatné finančné náklady 

 591  Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 

 

 

Spoločné náklady (účtované na stredisku SR), ktoré nie je možné priamo priradiť dodávke  

a distribúcii elektriny alebo plynu sa evidujú na stredisku ( 3 ).  Tieto sa na konci účtovného 

obdobia preúčtujú do jednotlivých stredísk pomernou časťou vo výške percentuálneho 

pomeru výnosov daného strediska k celkovým výnosom. 

     

3.2.3.  Výnosy spoločnosti z regulovaných činnosti sú evidované na nákladových   

strediskách 11, 12, 21, 22 nasledovne:  

 

 604100  Tržby za dodávku elektriny   (11) 

 604100  Tržby za distribúciu elektriny     (12) 

 604200  Tržby za dodávku zemného plynu             (21) 

 604200  Tržby za distribúciu zemného plynu          (22) 

  

 662 Prijaté úroky 

 

Spoločné výnosy (účtované na stredisku SR), ktoré nie je možné priamo priradiť dodávke  

a distribúcii elektriny alebo plynu sa evidujú na stredisku ( 3 ). Tieto sa na konci účtovného 

obdobia preúčtujú do jednotlivých stredísk pomernou časťou vo výške percentuálneho 

pomeru výnosov daného strediska k celkovým výnosom. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 10.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 8049/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Priemyselný park Poprad, 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  

Priemyselný park Poprad, 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  

Priemyselný park Poprad, 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, 
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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 Priemyselný park Poprad, 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 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:  

Priemyselný park Poprad, s.r.o., Priemyselná 4947, 059 51 Poprad - Matejovce 


