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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: 0055/2014/S-AP                                                                                 Martin 21.05.2014 

 

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 Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava, 

IČO: 00 891 657 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

 

Stredná odborná škola automobilová (ďalej len „SOŠA“) vykonáva distribúciu elektriny  

na základe povolenie č. 2006E 0140 – prvá zmena, ktoré vydal ÚRSO na predmet podnikania 

– elektroenergetika v rozsahu podnikania – distribúcia elektriny. 

 

Vedenie účtovníctva je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Distribúcia elektriny sa zabezpečuje pre odpredanú časť školského internátu cez distribučnú 

sieť SOŠA. Fakturácia elektriny je realizovaná na základe skutočne odobratého množstva, 

ktoré je merané samostatným meradlom. 

 

Konečná cena odobratej elektriny pozostáva: a) z ceny elektriny 

        b) a z ceny za distribúciu 

 

Koncová cena elektriny vychádza z množstva elektriny dodanej do školského internátu 

vynásobenej jednotkovou cenou elektriny, ktorá je rovná cene za ktorú bola elektrina 

nakúpená  a tarify za distribúciu elektriny. 

  

Do taríf za distribúciu elektriny sa premietajú prvotné náklady na distribúciu, t.j.  mzdy, 

revízie a odpisy HIM používaného na túto činnosť. Iné náklady sa do sledovanej činnosti 

nepremietajú. 

 

Distribúcia elektriny je v účtovníctve evidovaná pod samostatným strediskom č. 162. 
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 22.04.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 12054/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Stredná odborná škola automobilová. 

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  

Stredná odborná škola automobilová. 

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

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

Stredná odborná škola automobilová. 

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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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 Stredná odborná škola automobilová 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:  

Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 


