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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: 0003/2015/S-AP                                                                                 Martin 02.02.2015 

 

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 aţ 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, 

ţe regulovanému subjektu Holcim (Slovensko) a. s., 906 38 Rohoţník, IČO: 00 214 973 

zrušuje rozhodnutie č. 0169/2013/S-AP zo dňa 13.11.2013 a schvaľuje na neurčitý čas 

pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

I. Informácie o činnosti 

 

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a. s. so sídlom v Rohoţníku, 906 38, bola zapísaná 

do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vloţka číslo: 1265/B dňa 

1.2.1992. 

 

IČO:         00214973 

IČDPH:    SK2020375874 

 

Spoločnosť má zapísané v predmete činnosti: 

 výroba cementu a vápencových výrobkov, 

 banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného 

Obvodným banským úradom v Bratislave: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných 

loţísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, - úprava 

a zušľachťovanie nerastov vykonávané  v súvislosti s ich dobývaním, - zriaďovanie 

a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach,  

- dobývanie loţísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov 

v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS), 

 výroba transportovaného betónu a výrobkov na báze cementu, 

 vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva ţivotného prostredia SR, 

 kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej ţivnosti, 

 podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (zber a výkup odpadov podľa zoznamu 

tvoriaceho prílohu ţivnostenského oprávnenia), 
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 informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 

 elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 

podľa povolenia č. 2005 E0058 – 2. zmena, 

 iné. 

 

Spoločnosť so zreteľom na jednu zo svojich činností zapísanú v obchodnom registri, 

poţiadala o rozhodnutie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava na povolenie 

v predmete podnikania: 

 

 výroba elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny. 

 

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bola podnikateľská činnosť 

s účinnosťou od 1.1.2006 povolená na dobu neurčitú (Povolenie č. 2005E0058). Dodatočným 

rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 14.10.2014 (Povolenie 

č. 2005E0058 – 2. zmena) bolo povolenie rozšírené o výrobu elektriny a to na dobu neurčitú. 

 

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. zabezpečuje vedenie účtovníctva softvérom R/3 730  

(SAP), ktorý je majetkom spoločnosti.  

 

II. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív  

 

(1) Spoločnosť vedie  evidenciu skutočností , ktoré  

sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch a výnosoch, aktívach a pasívach, pričom 

sa riadi vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 z 20.12.2012. 

Na vedenie evidencie sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej účtovnej osnove 

a o účtovnom rozvrhu podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov aplikované v a. s. cez internú smernicu č. G 05. 2003 - Vedenie účtovníctva 

v skupine Holcim (Slovensko) a. s.. 

 

Evidencia je spracovaná na základe Holcim group pravidiel samostatne za výrobu, dodávku 

a distribúciu elektriny a ostatné činnosti podľa predmetu podnikania a podľa potreby 

reportovania zahraničnej skupine Holcim. Holcim a. s. nevykonáva dodávku elektriny pre 

domácnosti. 

 

Zabezpečenie  evidencie nákladov a výnosov sa realizuje v účtovnom systéme pomocou 

nákladových stredísk. Štruktúra nákladových stredísk odráţa všetky oblasti činnosti 

spoločnosti a procesy, ktoré v nej prebiehajú. Kaţdý účtovný zápis v oblasti nákladov 

a výnosov obsahuje údaj o príslušnom nákladovom stredisku, ku ktorému prináleţí. Kaţdé 

stredisko má zodpovedného vedúceho, ktorý sleduje oprávnenosť vynaloţených nákladov. 

 

(2) Pre oblasť energetiky sú vyčlenené nasledovné strediská v  informačnom systéme: 

 

- K101AE001 - Transformačná stanica + dodávka elektrickej energie Rohoţník (zahŕňa aj 

povolenú činnosť dodávky a distribúcie elektrickej energie nájomným objektom).  

 

- K101PY001 – Waste Heat Recovery Power Plant (zahŕňa výrobu elektriny v rozsahu 

povolenia).  

 

Obe strediská spadajú pod kompetenciu hlavného energetika spoločnosti. 
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A) Rozvrhovanie nákladov pre stredisko K101AE001 - Transformačná stanica + dodávka 

elektrickej energie Rohoţník 

 

Mzdové náklady, ostatné osobné náklady a náklady na zákonné poistenie zamestnancov, ktorí 

majú v pracovnej náplni okrem iných činností aj činnosť pre stredisko K101AE001, budú 

vyčíslené pre potreby výkazníctva pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mimo 

účtovníctva po ukončení účtovného obdobia percentuálnym prepočtom podľa odpracovaných 

hodín, ktoré budú rozdelené na jednotlivé  pracovné náplne. 

  

Pre potreby vykázania nákladov podľa druhového členenia za jednotlivé činnosti 

sa po skončení kalendárneho roka stanoví percentuálny podiel nákladov na distribúciu 

elektriny a na dodávku elektriny pre cudzích odberateľov na celkových nákladoch strediska 

K101AE001 – Transformačná stanica + dodávka elektrickej energie Rohoţník v pomere 

celkovo nakúpeného mnoţstva elektriny spoločnosťou Holcim (Slovensko) a.s. ku mnoţstvu 

elektriny dodanej cudzím odberateľom. Výpočet prebehne na základe vykázanej nakúpenej 

a predanej elektrickej energie v kWh od hlavného energetika a.s. 

 

Ostatné reţijné náklady na hospodársku činnosť, ktoré nie je moţné jednoznačne priradiť 

ku činnosti dodávka elektriny a distribúcia elektriny, budú rozvrhnuté na danú činnosť 

po skončení kalendárneho roka v pomere výnosov danej činnosti k celkovým výnosom 

spoločnosti. 

 

 

B) Rozvrhovanie nákladov pre stredisko K101PY001 – Waste Heat Recovery Power Plant 

 

Mzdové náklady, ostatné osobné náklady a náklady na zákonné poistenie zamestnancov, ktorí 

majú v pracovnej náplni okrem iných činností aj činnosť pre stredisko K101PY001, budú 

vyčíslené pre potreby výkazníctva pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po ukončení 

účtovného obdobia percentuálnym prepočtom podľa odpracovaných hodín, ktoré budú 

rozdelené na jednotlivé  pracovné náplne. 

  

Všetky ostatné náklady súvisiace s výrobou elektriny sú účtované priamo na nákladové 

stredisko.  

 

(3) Zabezpečenie evidencie aktív (dlhodobého nehmotného a hmotného majetku) sa realizuje 

pomocou nákladových stredísk. Zabezpečenie evidencie aktív a pasív sa takisto realizuje 

pomocou nákladových stredísk. 

 

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok zaradený do pouţívania podľa 

Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. podľa jednotlivých odpisových skupín vyplývajúcich 

z účelu pouţitia a doby ţivotnosti metódou rovnomerného odpisovania (Príloha č. 01 

Ţivotnosti hmotného majetku smernice G 05.2003 Vedenie účtovníctva v skupine Holcim 

(Slovensko) a. s. a pre daňové účely podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (viď. 

tabuľka - Tvorba daňového odpisového plánu pre neobeţný majetok). 

 

Všetok súvisiaci majetok je vedený na strediskách K101AE001 a K101PY001. 
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Tabuľka pre tvorbu daňového odpisového plánu pre neobeţný majetok 

 

Majetok 
Metóda 

odpisovania 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisovania 

(roky) 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Softvér rovnomerne  3 - 4 

Oceniteľné práva rovnomerne  3 - 5 

Goodwill rovnomerne  1 

Ostatný dlhodobý nehmot.majetok rovnomerne  Do 5 

Dlhodobý hmotný majetok 

Stavby 
Rovnomerne, 

zrýchlene 
4 20 

Samostatné hnuteľné veci, prístroje 
Rovnomerne, 

zrýchlene 
1,2,3 4 - 12 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
Rovnomerne, 

zrýchlene 
1,2,3 4 - 12 

 

Príloha č. 01  Ţivotnosti hmotného majetku k vnútropodnikovej smernici  G 05.2003 

 

Popis poloţky Ţivotnosť-roky   Typ poloţky 

Rozvod káblov – vysoké napätie  30   Elektrické rozvody  

Rozvod káblov – nízke napätie  30   Elektrické rozvody  

Kompenzácia     20   Elektrické rozvody  

Rozvod káblov-ovládacích   30   Elektrické rozvody  

Uzemnenie – bleskozvodná ochrana  20   Elektrické rozvody  

Svietidlá     10   Elektrické rozvody  

Generátor     20   Elektrické rozvody  

Kábel vysokého napätia   20   Elektrické rozvody  

Silový rozvádzač DMC   10   Elektrické rozvody  

Kábel nízkeho napätia   20   Elektrické rozvody  

Silový rozvádzač nízkeho napätia  20   Elektrické rozvody  

Svetelný rozvádzač    10   Elektrické rozvody  

Vedenie vysokého napätia   30   Elektrické rozvody  

Spúšťač odporový a kvapalinový   20   Elektrické rozvody  

Spínacie zariadenie vysokého napätia 30   Elektrické rozvody  

Transformátor     30   Elektrické rozvody  

Spínacie zariadenie nízkeho napätia  20   Elektrické rozvody  

Motor s napájaním VN   20   Elektrické rozvody  

Motor s napájaním NN   20   Elektrické rozvody  

Motor regulačný    15   Elektrické rozvody 

Výmenník     20   Elektrické rozvody 

Chladiace veţe    20   Elektrické rozvody 

Rozvádzač kompenzačný, motorický 12   Elektrické rozvody 

 

 

Príloha obsahuje viac poloţiek potrebných pre určenie ţivostnosti a zatriedenie podľa potrieb 

vykazovania spoločnosti. 
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(4) Výnosy 

 

Výnosy za predaj elektriny nájomníkom obsahujú fakturačne v jednej hodnote vlastnú cenu 

za dodávku elektriny vrátane ceny za distribúciu. Kaţdá faktúra obsahuje detailnú prílohu 

za odpočtové obdobie. Výnosy budú evidované v účtovníctve na stredisku K101AE001. 

Rozdelenie výnosov na jednotlivé činnosti dodávky a distribúcie prebehne  podľa skutočnej 

fakturácie v nadväznosti na hlásenie od hlavného energetika a.s.  

 

Výnosy z výroby elektriny sa budú vykazovať ako vnútropodnikové výnosy vo výške 

zníţenia nákladov na nákup elektriny v danom kalendárnom roku, nakoľko celý objem 

elektriny vyrobenej vlastnou činnosťou bude pouţitý pre vlastnú spotrebu v cementárni 

Rohoţník. 

 

Výška týchto výnosov sa stanoví ako súčin priemernej jednotkovej cena za nákup elektriny 

vrátane sieťových poplatkov od externých dodávateľov elektriny v danom kalendárnom roku 

a mnoţstva elektriny vyrobenej vlastnou činnosťou v danom kalendárnom roku. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 23.01.2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 2208/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Holcim (Slovensko) 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 Advance 

Holcim (Slovensko) 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 

Holcim (Slovensko) 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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) v záujme zabránenia vzniku diskriminácie 

a kríţových 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 kaţdú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania. 

 

Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 aţ 3 sú povinné predloţiť úradu nové pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny 

rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 
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 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 predloţených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

 

Úrad po preskúmaní predloţeného návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou Holcim (Slovensko) a. s. schválil v takom znení, 

ako ho predloţila 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:  

Holcim (Slovensko) a. s., 906 38 Rohoţník 


