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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: 0031/2013/S-AP                                                                                 Martin, 21.06.2013 
 

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 Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., Námestie SNP 13,  
960 01 Zvolen, IČO: 36 799 289 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 
 
1. Informácie o činnosti 
 
Obchodné meno:    Zvolenská ekologická spoločnosť a.s.  
Sídlo:      Námestie SNP 13, 9601 01  Zvolen 
Právna forma podnikania:   akciová spoločnosť  
Činnosť v oblasti energetiky:   dodávka elektriny 
      Povolenie č. 2008E 0306 
      Termín začatia výkonu činnosti: 15.02.2008  

 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie 
 
Spoločnosť v roku 2013 ku dňu predloženia návrhu pravidiel nevykonáva žiadnu 
podnikateľskú aktivitu v oblasti dodávok elektriny. V prípade uskutočnenia činností, 
podliehajúcej regulovanej činnosti, spoločnosť bude postupovať podľa nasledovných 
pravidiel: 
 
2.1. Vedenie evidencie  
  
Subjekt vedie oddelenú evidenciu v zmysle § 2 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „Úrad“) č. 446/2012 Z. z.(ďalej len „Vyhláška“) za činnosti : 

1. Dodávka elektriny 
2. Iná činnosť podľa predmetu podnikania 
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2.2. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Subjekt vedie oddelenú evidenciu v zmysle § 2 Vyhlášky a to spôsobom ustanoveným 
v prílohách č. 1 až 9. 
 
2.3. Organizačná štruktúra 
 
Spoločnosť má vytvorený účtovný rozvrh, pre regulovanú činnosť používa samostatné 
hospodárske stredisko: 
1000    -   všeobecne  
2200 -   dodávka elektriny  
3000 -   ostatná podnikateľská činnosť 
 
2.4. Oddelená evidencia nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť eviduje všetky prvotné náklady a výnosy súvisiace priamo s regulovanou 
činnosťou 
Dodávka elektriny  na samostatnom stredisku -  2200 v analytickom členení podľa § 1 
Vyhlášky. 
Druhotné náklady, ktoré nie je možné priamo priradiť k stredisku 2200 alebo 3000 sa evidujú 
na všeobecnom stredisku – 1000.  Tieto sa na konci účtovného obdobia preúčtujú do 
jednotlivých stredísk pomernou časťou vo výške percentuálneho pomeru výnosov daného 
strediska  k celkovým výnosom spoločnosti. 
 
2.5. Vedenie evidencie aktív a pasív 
 
Evidenciu aktív a pasív spoločnosť vedie v zmysle § 4 vyhlášky. 
 
Záväzky a pohľadávky sa oddeľujú analyticky. Samostatne sa evidujú všetky pohľadávky 
a záväzky týkajúce sa dodávok elektriny. 
Finančné účty, ktoré spoločnosť má, sú vedené oddelene. Na účely dodávok elektriny sú 
zriadené samostatné účty v bankách. Na účely ostatných podnikateľských aktivít je zriadený 
samostatný účet v banke. 
Odpisované aktíva – budovy, stroje, zariadenia sú účtované na príslušné strediská v zmysle 
organizačnej štruktúry spoločnosti. V prípade, ak nie je možné priamo priradiť odpis 
k stredisku 2200 - dodávka elektriny, odpisy sú účtované na spoločné stredisko – 1000. Na  
konci účtovného obdobia sa preúčtujú rovnako, ako druhotné náklady v bode 2.4. 
Dlhodobý majetok je odpisovaný v súlade s platnou legislatívou: 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 
 

 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 31.05.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 16028/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti Zvolenská ekologická spoločnosť a.s. 
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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  
Zvolenská ekologická spoločnosť 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 
Zvolenská ekologická spoločnosť 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.     

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

nákladov, výnosov spoločnosťou Zvolenská ekologická spoločnosť 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:  
Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., Námestie SNP 13, 960 01 Zvolen 


