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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: 0023/2014/S-AP                                                                                 Martin 13.02.2014 

 

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 KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce 

nad Bebravou, IČO: 35 767 308 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 

 

I. Elektroenergetika 

 

1. Informácia o činnosti 

 

Akciová spoločnosť KORD Slovakia, a. s., Partizánska 73 podniká v zmysle predmetu 

činnosti v oblasti prenájmu nehnuteľností a poskytovaní doplnkových služieb, prenájom 

strojov, technologických a elektronických zariadení, prevádzkovanie dopravy na železničnej 

vlečke, dodávka a distribúcia zemného plynu, dodávka a distribúcia elektriny, rozvod vody, 

prevádzkovanie neverejnej kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti.  

Činnosť spoločnosti v oblasti elektroenergetiky sa vykonáva na základe povolenia  

č. 2005E 0020 3. zmena v rozsahu podnikania – dodávka elektriny, distribúcia elektriny 

na vymedzenom území, vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave zo dňa 

12.12.2012. 

Odberateľ elektriny KORD Slovakia, a. s. ma uzatvorenú HZ so Západoslovenskou 

energetikou, a. s., Bratislava o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 

2014 a prostredníctvom svojej distribučnej siete (úroveň VN, NN) dodáva svojím koncovým 

odberateľom el. energiu do jednotlivých (prenajatých) výrobných objektov. Vlastníctvom 

dodávateľa sú káblové prívodné vedenie VN a NN, rozvodne 22 kV, trafostanice VN/NN 

meracie súpravy, osvetlenie a zásuvkové rozvody v jednotlivých výrobných halách 

u jednotlivých odberateľov. Uvedená činnosť sa riadi podľa miestneho prevádzkového 

predpisu schváleným ÚRSO-m.  
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

Subjekt sleduje oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti, na ktoré má povolenie. 

Osobitne sleduje oddelenú evidenciu aj za inú činnosť spolu v zmysle § 16 zákona 

č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Pre predmet podnikania v elektroenergetike je od 1.1.2009 vytvorené nákladové stredisko 

Elektroenergetika. 

 

6403 – Dodávka elektrickej energie  

6407 – Distribúcia elektrickej energie 

 

Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou sa vedú v oddelenej 

evidencií a evidujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový a výnosový druh 

sa eviduje oddelene z hľadiska druhu a miesta vzniku v súlade s organizačnými a riadiacimi 

aktmi spoločnosti – dodávateľa. Ďalej sa do nákladov a výnosov rozpočítava % podiel, ktoré 

nie je možné priamo priradiť k využívanej činnosti. Jedná sa o podiel z nákladov a výnosov 

strediska vedenia spoločnosti.  

 

Prvotné náklady na dodávku elektriny sa sledujú nasledovne: 

 

r.1 spotreba materiálu – priame skutočne náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

+ 15% materiálových nákladov, ktoré súvisia so sledovanou 

činnosťou a nie je možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti  

 

r. 2 spotreba energií  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 5, 6 služby  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

   - + 15 % zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je 

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 7 osobné náklady - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

   - + 15 % zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je 

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 8 dane a poplatky  - 15 % podiel z celkových nákladov z vedenia spoločnosti  

 

r. 9, 10 odpisy  - skutočne priame náklady podľa druhu majetku, ktoré súvisí so  

   sledovanou činnosťou  

 

r. 11 zostatková cena 

predaného DHM a  

predaného materiálu  - skutočné náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 12 ostatné náklady 

na hosp. činnosť - 15% podiel z celkových ostatných nákladov vedenia spoločnosti 

na sledovanú činnosť  

 

r. 13, 14  

finančné náklady  - 15% podiel z celkových finančných nákladov vedenia spoločnosti  

   na sledovanú činnosť  
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r. 15 mimoriadne  

náklady   - 15 % podiel z celkových mimoriadnych nákladov vedenia spoločnosti 

   na sledovanú činnosť  

 

Výnosy   - skutočne výnosy súvisiace so sledovanou činnosťou  

z toho prepojenie  - Ø 

 

Stanovenie % na rozpočítavanie nákladov správnej réžie vychádza z podielu výnosu činnosti 

dodávka elektriny na celkových výnosoch spoločnosti.  

 

Prvotné náklady na distribúciu sa sledujú nasledovne: 

 

r.1 spotreba materiálu – priame skutočne náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

+ 13% materiálových nákladov, ktoré súvisia so sledovanou 

činnosťou a nie je možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti  

 

r. 2 spotreba energií  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 5, 6 služby  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

   - + 13 % zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je 

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti 

   

r. 7 osobné náklady - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

   - + 13 % zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je 

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 8 dane a poplatky  - 13 % podiel z celkových nákladov z vedenia spoločnosti  

 

r. 9, 10 odpisy  - skutočne priame náklady podľa druhu majetku, ktoré súvisí so  

   sledovanou činnosťou  

 

r. 11 zostatková cena 

predaného DHM a  

predaného materiálu  - skutočné náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 12 ostatné náklady 

na hosp. činnosť - 13% podiel z celkových ostatných nákladov vedenia spoločnosti 

na sledovanú činnosť  

 

r. 13, 14  

finančné náklady  - 13% podiel z celkových finančných nákladov vedenia spoločnosti 

   na sledovanú činnosť  

 

r. 15 mimoriadne  

náklady   - 13 % podiel z celkových mimoriadnych nákladov vedenia spoločnosti 

   na sledovanú činnosť  

 

 

Výnosy   - skutočne výnosy súvisiace so sledovanou činnosťou  

z toho prepojenie  - Ø 
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Stanovenie % na rozpočítavanie nákladov správnej réžie vychádza z podielu výnosu činnosti 

distribúcia elektriny na celkových výnosoch spoločnosti.  

 

Evidencia prevádzkových aktív a odpisov  

Spoločnosť eviduje aktíva a pasíva sledovaných činnosti nasledovne:  

Aktíva sa účtovne odpisujú mesačne. 

Aktíva sa daňovo odpisujú rovnomerne. 

Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.   

 

 3. Spôsob vedenia účtovnej evidencie 

 

Je stanovený vyhláškou úradu č. 446/2012 Z. z.  Výstupy z účtovnej evidencie sa predkladajú 

úradu najneskôr do 30.4. kalendárneho roka nasledujúceho po sledovanom roku. Spoločnosť 

zasiela úradu výstupy z účtovnej evidencie za činnosť v oblasti elektroenergetiky  v rozsahu 

podľa prílohy č. 9 tabuľky č. 2, 3 a 4. 

 

 

Plynárenstvo 

 

1. Informácia o činnosti – základné údaje  

 

Akciová spoločnosť KORD Slovakia, Partizánska 73, podniká v zmysle predmetu činnosti 

v oblasti prenájmu nehnuteľností a poskytovaní doplnkových služieb, prenájom strojov, 

technologických a elektronických zariadení, prevádzkovanie dopravy na železničnej vlečke, 

dodávka a distribúcia zemného plynu, dodávka a distribúcia elektriny, rozvod vody, 

prevádzkovanie neverejnej kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti.  

Činnosť spoločnosti v oblasti plynárenstva sa vykonáva na základe povolenia č. 2005P 0030 

– 2.zmena na predmet podnikania „Plynárenstvo“ v rozsahu podnikania distribúcia plynu, 

dodávka plynu zo dňa 22.06.2012  

KORD Slovakia, a. s. má uzatvorenú Zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom  

MET Slovakia, a.s., Sasinkova 12, 811 08 Bratislava na  obdobie r. 2014. Držiteľ povolenia 

podniká na vymedzenom území podľa prílohy č. 1, je vlastníkom 1x RS 1000 m
3
/hod a 1xRS 

3000 m
3
/hod. Prostredníctvom stredotlakej (STL 300 kPa) a nízkotlakej prepravnej siete  

cez doregulačné a fakturačné meranie zásobuje koncových odberateľov ZP. Uvedená činnosť 

sa riadi podľa miestneho prevádzkového predpisu schváleným ÚRSO-m.  

 

2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

Subjekt sleduje oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti na ktorú má povolenie. 

Osobitne sleduje oddelenú evidenciu aj za inú činnosť spolu v zmysle § 16 zákona  

č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Pre predmet podnikania v plynárenstve je od 01.01.2009 vytvorené nákladové stredisko:  

6402 Dodávka zemného plynu.  

6406 Distribúcia zemného plynu  

 

Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou sa vedú v oddelenej 

evidencií a evidujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový a výnosový druh 

sa eviduje oddelene z hľadiska druhu a miesta vzniku v súlade s organizačnými a riadiacimi 

aktmi spoločnosti – dodávateľa. Ďalej sa do nákladov a výnosov rozpočítava % podiel, ktoré 
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nie je možné priamo priradiť k využívanej činnosti. Jedná sa o podiel z nákladov a výnosov 

strediska vedenia spoločnosti.  

 

Prvotné náklady na dodávku zemného plynu sa sledujú nasledovne: 

 

r.1 spotreba materiálu – priame skutočne náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

+ 9% materiálových nákladov, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou 

a nie je možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti  

 

r. 2 spotreba energií  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 5, 6 služby  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

   - + 9% zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je  

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 7 osobné náklady - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

   - + 9% zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je  

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 8 dane a poplatky  - 9% podiel z celkových nákladov z vedenia spoločnosti  

 

r. 9, 10 odpisy  - skutočne priame náklady podľa druhu majetku, ktoré súvisí  

   so sledovanou činnosťou  

 

r. 11 zostatková cena 

predaného DHM a  

predaného materiálu  - skutočné náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 12 ostatné náklady 

na hosp. činnosť - 9% podiel z celkových ostatných nákladov vedenia spoločnosti 

na sledovanú činnosť  

 

r. 13, 14  

finančné náklady  - 9% podiel z celkových finančných nákladov vedenia spoločnosti  

   na sledovanú činnosť  

 

r. 15 mimoriadne  

náklady   -  9% podiel z celkových mimoriadnych nákladov vedenia spoločnosti 

   na sledovanú činnosť  

 

Výnosy   - skutočne výnosy súvisiace so sledovanou činnosťou  

z toho prepojenie  - Ø 

 

Stanovenie % na rozpočítavanie nákladov správnej réžie vychádza z podielu výnosu činnosti 

distribúcia elektriny na celkových výnosoch spoločnosti.  

 

Prvotné náklady na distribúciu sa sledujú nasledovne: 

 

r.1 spotreba materiálu – priame skutočne náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

+ 2% materiálových nákladov, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou 

a nie je možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti  
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r. 2 spotreba energií  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 5, 6 služby  - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

   - + 2% zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je  

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

r. 7 osobné náklady - skutočne priame náklady súvisiace so sledovanou činnosťou 

   - + 2% zo služieb, ktoré súvisia so sledovanou činnosťou a nie je  

   možné priamo priradiť – vedenie spoločnosti   

 

r. 8 dane a poplatky  - 2% podiel z celkových nákladov z vedenia spoločnosti  

 

r. 9, 10 odpisy  - skutočne priame náklady podľa druhu majetku, ktoré súvisí  

   so sledovanou činnosťou  

 

r. 11 zostatková cena 

predaného DHM a  

predaného materiálu  - skutočné náklady súvisiace so sledovanou činnosťou  

 

r. 12 ostatné náklady 

na hosp. činnosť - 2% podiel z celkových ostatných nákladov vedenia spoločnosti  

na sledovanú činnosť  

 

r. 13, 14  

finančné náklady  -  2% podiel z celkových finančných nákladov vedenia spoločnosti  

   na sledovanú činnosť  

 

r. 15 mimoriadne  

náklady   -  2% podiel z celkových mimoriadnych nákladov vedenia spoločnosti 

   na sledovanú činnosť  

 

Výnosy   - skutočne výnosy súvisiace so sledovanou činnosťou  

z toho prepojenie  - Ø 

 

Nové určenie % na rozpočítavanie nákladov správnej réžie je vypočítané z podielu výnosov 

zemného plynu k celkovým výnosom spoločnosti v danom roku 

 

Evidencia prevádzkových aktív a odpisov  

Spoločnosť eviduje aktíva a pasíva sledovaných činnosti nasledovne:  

Aktíva sa účtovne odpisujú mesačne. 

Aktíva sa daňovo odpisujú rovnomerne. 

Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.   

 

3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

 

Je stanovený vyhláškou úradu č. 446/2012 Z. z. Výstupy z účtovnej evidencie sa predkladajú 

úradu najneskôr do 30.4. kalendárneho roka nasledujúceho po sledovanom roku. Spoločnosť 

zasiela úradu výstupy z účtovnej evidencie za činnosť v oblasti plynárenstva v rozsahu podľa 

prílohy č. 9 tabuľky č. 5 a 6. 
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 31.01.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 4156/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti KORD Slovakia, a.s. 

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  

KORD Slovakia, a.s. 

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

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

KORD Slovakia, a.s. 

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 KORD Slovakia, a.s. 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:  

KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou 


