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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: 0119/2013/S-AP                                                                                 Martin, 01.10.2013 
 

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 MVE Slovakia, s.r.o., Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen,  
IČO: 31 605 940 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. Informácia o činnosti 

 
MVE Slovakia,  s.r.o. podniká v oblasti elektroenergetiky od roku 1994.  
Od 23.10.2008 spoločnosť začala podnikať v energetike na základe povolenia č. 2008E 0338, 
získaného Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na dobu neurčitú. Rozsah 
podnikania uvedený v povolení je výroba elektriny, dodávka elektriny.  
Od 5.9.2013 spoločnosť podniká aj na základe Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 
číslo 0511/2012/E-PT, na základe ktorého je oprávnená vykonávať výrobu a dodávku 
elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW 
vrátane. 
Predmetom činnosti je výroba elektrickej energie v troch malých vodných elektrárňach: 
MVE Turá na Hrone, obec Turá, 
MVE Trnovec na Váhu, obec Uhorská Ves, 
MVE na Váhu – Trnovec, rozšírenie MVE, obec Uhorská Ves. 
Celú produkciu vyrobenej elektrickej energie po odpočítaní vlastnej technologickej spotreby 
dodáva výrobca elektriny do SSE Distribúcia, a.s. a ZSE Energia, a.s.. 
 
V zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 466/2012 Z. z. § 2 ods. 6 sa výrobca a dodávateľ  elektriny 
zaraďuje medzi subjekty s ročným objemom výroby a dodávky elektriny do 100 000 MWh 
za rok.  
 
Spoločnosť nakupuje elektrinu od SSE a ZSE Energia na technologické účely výroby 
elektriny a nie za účelom jej ďalšieho predaja. Výnosy z výroby elektriny tvorili v roku 2012 
99 % celkových výnosov z hospodárskej činnosti spoločnosti.  Zvyšné percento tvoria tržby 
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 výnosové úroky – 1,00%. Spoločnosť nevykonáva inú podnikateľskú činnosť ako je výroba 
a dodávka elektriny na základe povolenia URSO. 
 
2. Organizačná štruktúra spoločnosti 

 
Vedenie spoločnosti reprezentujú dvaja konatelia, ktorí zabezpečujú výkon všetkých 
riadiacich činností v spoločnosti. 
V spoločnosti sú vytvorené strediská: 
Stredisko č. 1 – Výroba elektriny v prevádzke MVE TURÁ 
Stredisko č. 2 – Výroba elektriny v prevádzke MVE Trnovec I 
Stredisko č. 13 – Výroba elektriny v prevádzke MVE Trnovec II 
Stredisko č. 4 – Réžia 
 
Obsluhu vodnej elektrárne v stredisku č. 1 MVE Turá vykonáva jeden manipulant v hlavnom 
pracovnom pomere. Obsluhu dvoch vodných elektrární v stredisku č. 2 MVE Trnovec 
I a v stredisku č. 13 MVE Trnovec II vykonáva jeden manipulant v hlavnom pracovnom 
pomere. Všetky ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou a správou vodných elektrární 
zabezpečuje spoločnosť dodávateľsky, prípadne prácou na dohodu.  
 
3. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov 

 
Náklady a výnosy týkajúce sa činnosti výroba elektriny sleduje spoločnosť v strediskách č. 1, 
2, 13 a 4. 
 
Priame náklady a výnosy: 
Náklady a výnosy, ktoré súvisia s výrobou elektriny sa evidujú z hľadiska druhu a miesta 
vzniku  na ťarchu alebo v prospech  účtov  účtovného strediska  1, 2 a13. 
 
Režijné náklady a výnosy: 
Spoločnosť sleduje všetky ostatné náklady a výnosy, ktoré nemožno priamo priradiť 
na stredisko 1, 2 a 13 (napríklad náklady na právne služby, účtovné a audítorské služby, 
elektronické služby, úroky, poplatky ...) na Stredisku 4 – Réžia. 
Rozvrhovanie režijných nákladov a výnosov na strediská: pomerom výnosov z hospodárskej 
činnosti strediska  k celkovým výnosom z hospodárskej činnosti spoločnosti. 
 
4. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného 

majetku 
 

Aktíva, reprezentované dlhodobým majetkom, používa spoločnosť výlučne na činnosť výroba 
elektriny a eviduje ho na inventárnych kartách s identifikáciou strediska 1, 2 a 13,  v ktorom 
sa používajú. Daňové a účtovné odpisovanie dlhodobého majetku vykonáva v zmysle 
platných zákonov a postupov. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Spoločnosť pre každý 
rok stanovuje účtovný odpisový plán dlhodobého majetku.  

 
5. Evidencia o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde 

na zamestnanca 
 
Spoločnosť zamestnáva stálych zamestnancov v prevádzkach na výrobu elektriny v malých 
vodných elektrárňach. 
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Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných – vykazuje údaj 
podľa Metodických vysvetliviek ŠU SR k obsahu výkazu Prod 3-04 , modul 5 Zamestnanci 
a mzdy. 
Ročné osobné náklady – vykazuje údaj z riadku C Výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01 
Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca – podiel ročných osobných nákladov 
a priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných. 
Priemerná mesačná mzda na zamestnanca – podiel mzdových nákladov zamestnancov 
započítaných do priemerného evidenčného počtu zamestnancov (údaj zo mzdových listov) 
a priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných a delené 
číslom 12. 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 03.09.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 27096/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti MVE Slovakia, 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  
MVE Slovakia, 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  
MVE Slovakia, 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, 
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 MVE Slovakia, 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 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:  
MVE Slovakia, s.r.o., Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen 


