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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: 0002/2016/S-AP                                                                                 Martin 19.01.2016 

Č.sp.: 6745-2015-BA 

 

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 znení neskorších predpisov 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 v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o., 

Hlavná 104, 040 01 Košice, IČO: 47 844 752 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. Informácie o činnosti 

 

Spoločnosť ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o. so sídlom Hlavná 104, 040 01  Košice, 

zapísaná v Obch. registri Okr. súdu KE I., odd: Sro, Vložka č. 36249/V, IČO: 47 844 752, 

má povolenie č. 2014E 0613 na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu dodávky elektriny 

a povolenie č. 2014P 0227 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu dodávky plynu. 

Dátum začiatku výkonu regulovanej činnosti je od 1.1.2016. 

 

2. Štruktúra pravidiel 

 

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo sa vedie na základe 

dodržiavania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.  

 

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky 

riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

 

Účtovná evidencia skutočností sa vedie a zostavuje zásadne za obdobie kalendárneho roka, 

ktorý je súčasne rokom účtovným a za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. 
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Pravidlá pre odpisovanie 

 

Spoločnosť určuje pre každý jednotlivý majetok triedenie podľa Klasifikácie produkcie 

a klasifikácie stavieb a následne ich zaradí do odpisových skupín a na príslušné stredisko  

100 až 300. 

Doba odpisovania je nasledovná:  

 

Odpisová skupina Doba odpisovania 

1 4 roky 

2 6 rokov 

3 8 rokov 

4 12 rokov 

5 20 rokov 

6 40 rokov 

 

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti 

nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2.  

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. 

Účtovné odpisy sú rovnomerné, kalkulované podielom percentuálnej ročnej odpisovej sadzby 

a obstarávacej ceny dlhodobého majetku. Percentuálna sadzba vychádza zo životnosti 

majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

t.j. doba účtovného odpisovania je totožná s dobou odpisovania dlhodobého majetku pre 

účely zákona č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky ÚRSO č. 446/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, 

aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie, spoločnosť vedie oddelenú 

účtovnú evidenciu za dodávku elektriny.  

 

V rámci účtovnej evidencie sa účtuje na šiestich strediskách a to: 

Stredisko 100 – Domácnosti – dodávka elektriny odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 200 – Malé podniky - dodávka elektriny pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  

Stredisko 300 – Ostatní odberatelia – dodávka elektriny 

Stredisko 400 – Domácnosti – dodávka plynu odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 500 – Malé podniky - dodávka plynu pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  

Stredisko 600 – Ostatní odberatelia – dodávka plynu 

 

Náklady na nákup elektriny a náklady sú evidované na účtoch účtovnej triedy 5 platnej 

rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov. Jednotlivé náklady spojené s nákupom elektriny 

sú v účtovnom systéme evidované na úrovni stredísk nasledovne: 

Stredisko 100 – Domácnosti – dodávka elektriny odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 200 – Malé podniky - dodávka elektriny pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  
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Stredisko 300 – Ostatní odberatelia – dodávka elektriny 

Stredisko 400 – Domácnosti – dodávka plynu odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 500 – Malé podniky - dodávka plynu pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  

Stredisko 600 – Ostatní odberatelia – dodávka plynu 

 

Spoločné náklady vynaložené na činnosti v zmysle jednotlivých stredísk 100, 200, 300, 400, 

500, 600 sa delia podľa pomeru dosiahnutých výnosov z danej regulovanej činnosti 

k celkovým výnosom spoločnosti v sledovanom období. 

 

Predaj elektriny a predaj plynu sa eviduje na účtoch účtovnej triedy 6 platnej rámcovej 

účtovnej osnovy pre podnikateľov. Výnosy sú evidované v účtovnom systéme na úrovni 

stredísk nasledovne: 

Stredisko 100 – Domácnosti – dodávka elektriny odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 200 – Malé podniky - dodávka elektriny pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  

Stredisko 300 – Ostatní odberatelia – dodávka elektriny 

Stredisko 400 – Domácnosti – dodávka plynu odberateľovi v domácnosti 

Stredisko 500 – Malé podniky - dodávka plynu pre malé podniky  

(spotreba do 30000 kWh/ročne)  

Stredisko 600 – Ostatní odberatelia – dodávka plynu 

 

Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo a vo väzbe na činnosť s ktorou priamo 

súvisia a účtujú sa na príslušných strediskách 100 až 600.  

 

Pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť 

k jednotlivým činnostiam, sa použije pomer výnosov za činnosti dodávateľa elektriny 

a pomer výnosov za činnosti dodávateľa plynu k celkovým výnosom spoločnosti v danom 

období.  

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 22.12.2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 40220/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o., Hlavná 104, 040 01 

Košice, IČO: 47 844 752 (ďalej len „ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.“). 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti ENWOX ENERGY 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  

ENWOX ENERGY 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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) v záujme zabránenia vzniku diskriminácie 
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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 § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu na schválenie pravidlá 

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

výkonu činnosti.  

 

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

nákladov, výnosov spoločnosťou ENWOX ENERGY Slovakia, 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:  

ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o., Hlavná 104, 040 01 Košice 


