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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: 0058/2013/S-AP                                                                                 Martin, 03.09.2013 
 

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 Belfein Slovakia, a.s., Andreja Hlinku 3, 022 01 Čadca,  
IČO: 36 388 602 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 
 
Subjekt: Belfein Slovakia, a. s. 
Sídlo:  Andreja Hlinku č. 3, 022 01  Čadca 
IČO:  36 388 602 
DIČ:  2020135117 
 
Spoločnosť Belfein Slovakia je súkromným výrobným podnikom, ktorého jediným a teda 
100%-ným akcionárom je spoločnosť Nur Die GmbH, Rheine, Nemecko. Predmet činnosti 
zahŕňa aktivity ako výroba pančuchového tovaru, maloobchodný predaj, výroba a rozvod 
tepla (v súčasnosti len pre vlastnú potrebu), dodávka a distribúcia elektriny a iné. V oblasti 
elektroenergetiky začala spoločnosť podnikať v januári 2004, číslo povolenia 2006E 0205-1. 
zmena, platnosť do: na dobu neurčitú. Tržby v oblasti elektroenergetiky predstavovali v roku 
2012 0,02 % z celkových tržieb spoločnosti.  

 
Tento výrobný podnik aktuálne zamestnáva v priemere 594 pracovníkov, prevažne ženy. 
Z celkového počtu zamestnancov predstavuje 11% administratíva. 

 
Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov a s postupmi účtovania 
pre podnikateľov platnými v Slovenskej republike. Všetky činnosti spoločnosti sú sledované 
a vedené podľa stredísk. Ich členenie vyplýva z organizačnej štruktúry a možno ich definovať 
v štyroch základných úrovniach:  
- nákladové bázické strediská (výrobné strediská, stredisko nákupu), 
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- nákladové servisné strediská (logistika, informatika, controlling-financie-účtovníctvo, 
vedenie spoločnosti a pod.), 

- výnosové strediská (tržby z predaja výrobkov-koncern, tržby z predaja služieb-koncern, 
tržby z predaja výrobkov - zahraničie a pod.), 

- finančné strediská (úroky, bankové poplatky, kurzové rozdiely a pod.). 
 
Náklady vrátane odpisov a výnosy sú delené podľa toho, ktorej činnosti a strediska sa presne 
týkajú. Aktíva a pasíva sú takisto špecifikované. 
 
Vzhľadom na počet odberných miest pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti 
a množstvo ročne dodanej elektriny vedie spoločnosť evidenciu skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva spôsobom a v rozsahu podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z., 
t.j. podľa prílohy č. 9 tejto vyhlášky. 
Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane použijú ustanovenia o účtovej osnove 
a účtovom rozvrhu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Spoločnosť podľa § 4 uvedenej Vyhlášky prijala od 1.1.2014 nasledovný postup: 
 

Stredisko 6855801 – Distribúcia elektriny 

1) Náklady prvotné – priradenie zabezpečí zodpovedný pracovník presným označením 
priamo na košieľke (doklad na odsúhlasenie a zaúčtovanie dodávateľských faktúr) alebo 
priamo na daňovom doklade (doklad z registračnej pokladne) alebo na žiadanke 
zo skladu: 
a) dodávateľská faktúra za elektrinu - náklady priamo súvisiace s distribúciou elektriny, 
b) spotreba materiálu priamo súvisiaca s distribúciou elektriny, 
c) služby – opravy a údržby priamo súvisiace s distribúciou elektriny, 
d) osobné náklady a sociálne poistenie priamo súvisiace s distribúciou elektriny – 

označenie strediska už pri prijatí alebo zaradení pracovníka na pracovisko, 
e) odpisy a opravné položky – prepočítané (rovnomerný mesačný odpis) a zúčtované 

vo výške ....% z celkovej hodnoty odpisov strediska 6855800 (% - ný pomer 
predstavuje výnos z činnosti distribúcia elektriny k celkovým dosiahnutým výnosom 
za distribúciu a dodávku elektriny v sledovanom období). 

2) Náklady druhotné – (súvisiace s viacerými činnosťami, ktoré nie je možné jednoznačne 
priradiť k distribúcii) nebudú účtované. 

3) Výnosy prvotné – odberateľské faktúry – výnosy priamo súvisiace s distribúciou elektriny 
(vymedzené osobitnou položkou vo faktúre i prílohe k faktúre; bez samostatného 
analytického sledovania). 

4) Výnosy vnútropodnikové – vnútorná fakturácia/zúčtovanie distribúcie elektriny 
pre vnútornú spotrebu podniku (vnútorná spotreba = stredisko č. 6855100), účet 699 200. 

5) Dlhodobý majetok – majetok je evidovaný na spoločnom stredisku 6855800 - elektrická 
energia. 

6) Skladové zásoby – spoločnosť nenakupuje pre túto oblasť materiál do zásob, preto 
nie je nutné tieto samostatne analyticky sledovať. 

7) Pohľadávky a záväzky sú sledované na samostatných odberateľských/dodávateľských 
číslach (jedinečné číslo automaticky pridelené účtovným softvérom pri založení 
odberateľa/dodávateľa do kmeňových dát). Nie je nutné analytické rozlíšenie, pretože 
spoločnosť nemá k týmto odberateľom/dodávateľom iný ako tento predmetný vzťah. 
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Stredisko 6855802 – Dodávka elektriny 

1) Náklady prvotné – priradenie zabezpečí zodpovedný pracovník presným označením 
priamo na košieľke (doklad na odsúhlasenie a zaúčtovanie dodávateľských faktúr) alebo 
priamo na daňovom doklade (doklad z registračnej pokladne) alebo na žiadanke 
zo skladu: 
a) dodávateľská faktúra za elektrinu - náklady priamo súvisiace s dodávkou elektriny, 
b) spotreba materiálu priamo súvisiaca s dodávkou elektriny, 
c) služby – opravy a údržby priamo súvisiace s dodávkou elektriny, 
d) osobné náklady a sociálne poistenie priamo súvisiace s dodávkou elektriny – 

označenie strediska už pri prijatí alebo zaradení pracovníka na pracovisko, 
e) odpisy a opravné položky – prepočítané (rovnomerný mesačný odpis) a zúčtované 

vo výške ....% z celkovej hodnoty odpisov strediska 6855800 (% - ný pomer 
predstavuje výnos z činnosti dodávka elektriny k celkovým dosiahnutým výnosom 
za distribúciu a dodávku elektriny). 

2) Náklady druhotné – (súvisiace s viacerými činnosťami, ktoré nie je možné jednoznačne 
priradiť k dodávke) nebudú účtované. 

8) Výnosy prvotné – odberateľské faktúry – výnosy priamo súvisiace s dodávkou elektriny 
(vymedzené osobitnou položkou vo faktúre i prílohe k faktúre; bez samostatného 
analytického sledovania). 

3) Výnosy vnútropodnikové – vnútorná fakturácia/zúčtovanie dodávky elektriny 
pre vnútornú spotrebu podniku (vnútorná spotreba = stredisko č. 6855100), účet 699 200 

4) Dlhodobý majetok – majetok je evidovaný na spoločnom stredisku 6855800 - elektrická 
energia. 

5) Skladové zásoby – spoločnosť nenakupuje pre túto oblasť materiál do zásob, preto 
nie je nutné tieto samostatne analyticky sledovať. 

6) Pohľadávky a záväzky sú sledované na samostatných odberateľských/dodávateľských 
číslach (jedinečné číslo automaticky pridelené účtovným softvérom pri založení 
odberateľa/dodávateľa do kmeňových dát). Nie je nutné analytické rozlíšenie, pretože 
spoločnosť nemá k týmto odberateľom/dodávateľom iný ako tento predmetný vzťah.
  

Spoločnosť dodržiava ceny a tarify predávanej elektrickej energie, ktoré sú stanovené 
ÚRSOm pre Stredoslovenskú energetiku, a.s..    
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 05.08.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 22932/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Belfein 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  
Belfein 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 
Belfein Slovakia, a.s. 
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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 Belfein 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:  
Belfein Slovakia, a.s., Andreja Hlinku 3, 022 01 Čadca 


