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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: 0017/2013/S-AP                                                                                 Martin, 22.03.2013 
 

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  

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu TRENTEX Trenčín, spol. s r.o., M.R.Štefánika 379/19,  
911 01 Trenčín, IČO: 34 097 155 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohoto rozhodnutia 
na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť TRENTEX Trenčín, spol. s r.o. (ďalej len “spoločnosť”) bola založená 
spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.1994, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu 
v Trenčíne bola dňa 25.02.1994, oddiel: Sro, vložka číslo 28/R. 
 
Predmetom podnikania spoločnosti je: 

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných 

ohlasovacích živností 
3. sprostredkovateľská činnosť 
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 
5. prenájom nehnuteľností 
6. leasing spojený s financovaním 
7. prieskum trhu a verejnej mienky 
8. propagačné a reklamné služby 
9. organizovanie výstav, výstavníctvo 
10. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu 
11. vzdelávacia činnosť – organizácia vzdelávacích podujatí 
12. automatizované spracovanie údajov 
13. poskytovanie sotwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, 

prenájom softwaru 
14. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 
15. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 
16.  výroba tepla, rozvod tepla 
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17.  plynárenstvo 
18.  elektroenergetika 
19.  zámočníčtvo 
20.  vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 
21.  klampiarstvo 
22.  správa nehnuteľností 
23.  vedenie účtovníctva 
24.  upratovacie služby 

 
 
Činnosti v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky 
 
Činnosť v oblasti plynárenstva 
Povolenie č. 2008P 0107, dátum začatia výkonu podnikania: 01.07.2008. 
Dňa 29.1.2013 bolo ÚRSO doslané oznámenie, že spločnosť v r. 2013 v plynárenstve 
nebude podnikať. 
 
Činnosť v oblasti elektroenergetiky 
Povolenie č. 2008E 0316, datum začatia výkonu podnikania: 01.07.2008 
 
Doba platnosti povolení : doba neurčitá 
 
 
Orgaizačná štrukúra strediska Energetika 
 
 
 

HLAVNÝ ENERGETIK 
zodpovedný zástupca 
HS 61,62,63,64,65 

 
 
 
 
 
 

Strojník EZ - kurič 
61,62 

Strojník EZ - kurič 
61,62 

Strojník EZ - kurič 
61,62 

  

 
 

 
       
 
       61 – výroba tepla               63 – rozvod plynu              64 – rozvod elektrickej energie 
       62 – rozvod tepla               63.1 – dodávka plynu         64.1 – dodávka elektriny 
                                                  63.2 – distribúcia plynu      64.2 – distribúcia elektriny 

 
 

TECHNIK  ENERGETIKY 
HS 61,62,63,64,65 

 
Strojník VH, laborant 

HS 61 
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1. Kľúč na rozúčtovanie osobných nákladov zamestnancov strediska Energetika  
 
Tabuľka č. 1 
 
Číslo HS Názov HS Podiel nákladov v % 
60 Tepláreň x 
61 Výroba tepla 50 % 

62 

Rozvody tepla 50 % 
Strojník EZ / kurič – 3 pacovníci, 1 laborant 100 % 
Hlavný energetik 39 % 
Technik energetiky 39 % 

63 

Rozvody plynu 0,81 % 
Dodávka plynu 0 % 
Hlavný energetic  0,81 % 
Technik energetiky 0,81 % 

64 

Rozvod elektriny 51,39 % 
Dodávka plynu 0 
Hlavný energetik  51,39 % 
Technik energetiky 51,39 % 

65 
Vodné hospodárstvo  
Hlavný energetik 8,8 % 
Technik energetiky 8,8 % 

 Hlavný energetik + Technik energetiky 100 % 
 
Profesie Strojník EZ / kurič a laborant podľa skutočne odpracovaných hodín pre danú činosť. 
Profesie Hlavný energetik a technik energetiky – tieto náklady sa rozúčtujú v pomere 
výnosov danej činnosti k celkovým výnosom strediska Energetika. 
 
 
2. Rozúčtovanie nákladov na odpisy budovy energetiky, opravy budovy, úroky a dodatočné 

nájomné: 
 
Tieto náklady budú rozúčtované v pomere výnosov z jednotlivých činností strediska 
Energetika k celkovým výnosom strediska Energetika. 
 
Poznámka: 
V budove teplárne, kde je umiestnená celá energetika má svoje priestory aj údržba, ktorá 
vykonáva údržbárske práce v spoločnosti TRENTEX s.r.o. podľa potreby a objednávky 
v celom areáli, preto je časť nákladov, ktoré súvisia s týmto HS na budovu prenášaná na toto 
stredisko. 
 
Spoločnosť sleduje účtovnú evidenciu samostatne za každú z činností, na ktoré jej boli 
vydané povolenia. Samostatne sleduje a rozdeľuje náklady, ktoré vznikajú v súvislosti 
s budovou teplárne a vzniknuté náklady rozdeľuje podľa výnosov z jednotlivých činností 
strediska Energetika k celkovým výnosom tohto strediska. 
  
Oddelená evidenica zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich 
s činnosťou, ako aj náklady súvisiace s viacerými činnosťami (“druhotné náklady”). 
Táto oddelená evidencia sa vedie podľa skutočnosti, o ktorej spoločnosť účtuje. 
 



 4

Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou sa v oddelenej 
evidencii sledujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový druh sa eviduje 
oddelene z hľadiska druhu v súlade s organizačnou štrukrúrou spoločnosti. 
 
Druhotné náklady sa evidujú tak isto oddelene z hľadiska druhu v súlade s organizačnou 
štruktúrou spoločnosti podľa jednotlivých sledovaných činností. Ostatné druhotné náklady 
sa alikvótnym podielom rozčleňujú na jednotlivé sledované činnosti podľa výnosov z daných 
činností k celkovým výnosom spoločnosti.  
 
Aktíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo a na činnosť, s ktorou priamo súvisia, spôsobom 
podľa prílohy č. 11. Evidencia prevádzkových aktív a odpisov využívaných pre viaceré 
činnosti sa rozúčtovavajú podľa výnosov z daných činností k celkovým výnosom spoločnosti.  
 
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa účtujú na činnosti, s ktorou priamo 
súvisia. 
 
Zvlášť sa evidujú a zúčtovávajú odpisy pre rozvody plynu podľa nasledovnej tabuľky: 

Názov 
Vstupná 
cena v € 

Daňový odpis 
ročný v € 

Podiel do nákladov 

Plynová prípojka - STA 9 388,23 470 20% 
Plynová prípojka 19 317,23 966 20% 
Rozvod plynu 44 730,23 2 237 40% 

Prípojka stlač. plynu Bruckner 475 323 789 0% 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 06.03.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 8476/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti TRENTEX Trenčín, spol. 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 
TRENTEX Trenčín, spol. 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 
TRENTEX Trenčín, spol. 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 evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, 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.            
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou TRENTEX Trenčín, spol. 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:  
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o., M.R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín 


