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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: 0314/2012/S-AP                                                                                 Martin, 09.11.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 PRENOSOVÁ-SK, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 04 Žilina, 
IČO: 44 754 141 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Na základe povolenia č. 2006E0357 spoločnosť vykonáva dodávku a distribúciu elektriny 
v takom objeme, že podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z. z. 
sa spoločnosť radí medzi malých dodávateľov.  
 
Činnosť spoločnosti je okrem podnikania v elektroenergetike zameraná na nákup a predaj 
tovaru. 
 
Firma vedie evidenciu oddelenú na tri strediská: stredisko č. 1 - dodávka elektriny 
             stredisko č. 2 - distribúcia  elektriny  
             stredisko č. 3 – ostatné odvetvia podnikania 
 
Na podrobné sledovanie nákladov a výnosov uvedených stredísk spoločnosť prijala  tieto  
pravidlá: 
 
1. členenie prvotných nákladov bude zabezpečené presným označením vstupných údajov 

(zodpovedný pracovník na každú dodávateľskú faktúru, doklad z registračnej pokladne 
vyznačí presné číslo strediska, do ktorého daný doklad patrí, t.j. už pri objednávke alebo 
plánovanom nákupe bude presne vedieť, či sa daný náklad bude týkať distribúcie alebo 
dodávky el.energie), 

 
2. členenie prvotných výnosov je zebezpečené tak, že na prílohách k faktúram a aj účtovných 

dokladoch bude presne definovaný výnos podľa strediska; k tomu je prispôsobená  
aj analytická evidencia účtu 602, 
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3. druhotné náklady: nakoľko druhotné náklady, ktoré predstavujú telefónne a účtovné služby 
a mzda konateľa, tvoria 0,002 % z obratu, čo je zanedbateľné, tieto náklady budú 
evidované v hlavnej činnosti, 

 
4. evidencia aktív a pasív: Prenosová sk, s.r.o. zabezpečí oddelenú evidenciu aktív a pasív 

pre dodávku a distribúciu elektriny podľa vyhlášky č. 415/2008 Z. z.,  príloha č. 11, 
tabuľka č. 63; majetok, (tým aj daňové a účtovné odpisy) bude začlenený presne podľa 
uvedených stredísk pre dodávku a pre distribúciu elektriny, 

 
5. na zabezpečenie evidencie o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej 

mesačnej mzde za zamestnanca, spoločnosť presne stanoví zaradenie zamestnancov  
do strediska č. 2 distribúcia elektriny a do strediska č. 1 dodávka elektriny. V prípade 
použitia zamestnanca na iné stredisko v akom je zaradený, bude jeho hrubá mzda a odvody 
interným dokladom preúčtované do strediska, v ktorom pracoval, 

 
6. evidencia oddeleného účtovníctva bude vykonaná vyplnením tabuliek č. 61, 63 a 64 podľa 

prílohy č. 11. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z.z.  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 08.11.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 32635/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti PRENOSOVÁ-SK, s.r.o. 

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 
PRENOSOVÁ-SK, 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 
PRENOSOVÁ-SK, 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 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 PRENOSOVÁ-SK, s.r.o. schválil v takom znení,  
ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       
pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 strategických analýz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
PRENOSOVÁ-SK, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 04 Žilina 


