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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: 0123/2012/S-AP                                                                                 Martin, 07.09.2012 
 

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  
Enics Slovakia s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 821 730 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 

 
 
 
1.) Informácie o činnosti 
 
Spoločnosť Enics Slovakia s.r.o. IČO 36821730 bola zapísaná 22. augusta 2007  
do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín. 
Prevažujúcou činnosťou je výroba, montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických strojov, 
prístrojov a zariadení. 
V súčasnosti spoločnosť vykonáva distribúciu a dodávku elektriny pre podnikateľské 
subjekty pôsobiace v priemyselnom areáli, v ktorom sa spoločnosť nachádza. 
Predmet podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny. 
Priemerná ročná spotreba elektriny spoločnosti Enics Slovakia, s.r.o. predstavuje  
2.470 MWh, z toho v rámci rozsahu podnikania v elektroenergetike zabezpečuje dodávku 
a distribúciu elektriny pre konečných odberateľov v objeme 1.471 MWh/rok.  
Jedná sa o celkom 6 odberateľov – spoločností pripojených na distribučnú sústavu  
Enics Slovakia, s.r.o. Nová Dubnica. Spoločnosť Enics Slovakia, s.r.o. v podnikaní 
v elektroenergetike používa v primeranom rozsahu ceny dodávateľa SSE-Distribúcia, a.s. 
Žilina, na ktorého distribučnú sústavu je pripojená. 
 
Rozhodnutie: Povolenie č.2007E 0279 z 28. septembra 2007 
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2.) Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie  

na podnikanie len v dodávke a distribúcii elektriny 
 
Enics Slovakia s.r.o. má v rámci účtovného systému iScala a tiež v rámci ERP systému Wise 
štruktúru nákladových stredísk, na ktorých sleduje náklady a výnosy podľa jednotlivých 
oblastí činnosti spoločnosti. Na nákladovom stredisku 89101 Elektroenergetika sú sledované 
náklady a výnosy súvisiace s distribúciou a predajom elektrickej energie konečným 
odberateľom. Na uvedenom nákladovom stredisku sú organizačne začlenení 2 pracovníci, 
ktorí zastrešujú všetky činnosti v pôsobnosti dodávky a distribúcie elektriny v spoločnosti. 
 
Evidencia nákladov na nákladovom stredisku je vedená na nasledujúcich nákladových 
účtoch: 
 
A. Prvotné náklady 
 
Sumy za syntetické  účty (501,502),  všetky účty účtovnej skupiny (51)  sa započítava v plnej 
výške. 
Účet 501-031 – ochranné pomôcky pre trafostanicu 
Účet 501-301 – materiál na opravu rozvodných zariadení 
Účet 501-999 – režijný pomocný materiál  
Účet 502-101 – Elektrická energia, nákup od SSE 
Účet 502-211 – Elektrická energia - predaj 
Účet 511-001 – oprava rozvodných zariadení 
Účet 512-003 – cestovné náklady v tuzemsku (stravné) 
Účet 512-009 – cestovné náklady v tuzemsku (ostatné) 
 
Náklady na syntetických účtoch (518) sa započítavajú nasledovne: 
 
Účet 518-018 – telefónne poplatky (pevná linka) 
Účet 518-019 – telefónne poplatky (mobilný telefón) 
Účet 518-013 - servisy na kopírovanie 10% 
Účet 518-028 – náklady na výpočtovú techniku 
Účet 518-508 – upratovacie služby 
Účet 518-036 – kalibrácie a opravy rozvodných zariadení 
Účet 518-036 – revízie elektrozariadení 
Účet 518-119 – ostatné služby – zaúčtujú sa adresne vykonané služby 
 
Účet 521-121 – mzdové náklady (hrubý príjem) 
Účet 521-122 – mzdové náklady (osobné ohodnotenie + príplatky) 
Účet 521-123 – mzdové náklady (náhrady za dovolenku) 
Účet 521-129 – náhrady za dočasnú práceneschopnosť 
Účet 524-121 – zákonné sociálne zabezpečenie 
Účet 525-121 – ostatné sociálne zabezpečenie (dôchodkové) 
Účet 527-021 – zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu) 
Účet 527-204 – zákonné sociálne náklady (príspevok na stravovanie) 
 
Účet 548-002 – poistenie strojov proti škodám  
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Účet 551-102 – odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
Účet 551-202 – odpisy strojov a prístrojov 
Účet 551-206 – odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku 
B. Druhotné náklady 
 
Náklady na syntetických účtoch (518) sa započítavajú nasledovne: 
Účet 511-100 – opravy a udržiavanie strojov 
Účet 511-300 – opravy a údržba budovy 
 
Náklady podľa bodu A. evidované na účte 502-101 – Elektrická energia – predaj sa rozčlenia 
na dodávku elektriny a na distribúciu elektriny (fakturovaná čiastka očistená od ceny  
za  elektrinu).  
Ostatné náklady uvedené v bode A. a B. budú rozdelené na dodávku elektriny a na distribúciu 
elektriny v pomere výnosov za dodávku elektriny a za distribúciu elektriny. 
 
C. Výnosy  
 
Účet 602-205 – tržby z predaja energie 
Z fakturovaných súm sa vyčlení výnos za dodávku elektriny a za distribúciu elektriny. 
 
D. Aktíva 
 
K útvaru 89101 je zaradený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý je výlučne 
využívaný na uvedený druh podnikania – dodávka a distribúcia elektriny. 
 
Napr.: Trafostanica s káblovými rozvodmi (inventárne číslo KV 22/0.4; zaradená 1.10.2007; 
doba odpisovania 20 rokov). 
 
3.) Spôsob vedenia oddelenej evidencie  
 
Oddelená evidencia v spoločnosti Enics Slovakia, s.r.o. bude vedená v rámci účtovného 
systému a riadená vnútornou normou  Zásady vedenia účtovníctva na stredisku  89101. 
Rozdelenie na dodávku a distribúciu elektriny bude vedené excelovským súborom v rámci 
útvaru elektroenergetika tak, ako je uvedené v predošlom texte. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 10.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 22563/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti Enics Slovakia 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 Enics Slovakia 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 Enics Slovakia s.r.o. 
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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 Enics Slovakia 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:  
Enics Slovakia s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 


