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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: 0051/2014/S-AP                                                                                 Martin 09.05.2014 

 

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 VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin,  

IČO: 36 381 829 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. STRUČNÝ  POPIS SPOLOČNOSTI 

 

1.1  Názov: VÝVOJ Martin, a.s. 

              

Názov ulice: Komenského 19 

Názov obce: Martin 

PSČ: 036 01 

IČO: 36 381 829 

IČ DPH: SK 2020119475 

DIČ: 2020119475 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Druh vlastníctva: súkromné vlastníctvo 

Výpis z obchodného registra: Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10119/L 

SK NACE: 72190 -  Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

List vlastníctva č. 2747 

 

1.2 Rozhodnutie – povolenie č. 2006E 0159 – 2.zmena na predmet podnikania: 

elektroenergetika 

 Rozsah podnikania: dodávka elektriny 

1.3 Zaradenie: dodávka elektriny odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 

MWh 

1.4 Dodávateľ elektriny 

Silová časť: ZSE Energia, a.s.. 

Distribúcia elektriny: Martinská teplárenská, a.s.;  
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2. PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV, AKTÍV A PASÍV 

 

2.1 Pravidlá vedenia oddelenej evidencie nákladov a výnosov  

Evidencia nákladov:  

- došlé faktúry za dodávku a distribúciu elektriny, 

- došlé faktúry za materiál a služby súvisiace s dodávkou elektriny a údržbou 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

- mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na dodávke elektriny a súvisiacej údržbe, 

- réžia odvodená zo mzdy, ktorá v sebe zahŕňa správnu a prevádzkovú réžiu vrátane 

odpisov majetku.  

 

Evidencia výnosov:  

-  vyšlé faktúry za dodávku elektriny a služby s tým súvisiace. 

 

Iné náklady a výnosy sa do činnosti dodávky elektriny neúčtujú. 

Uvedená evidencia nákladov a výnosov bude vedená na samostatnej zákazke. 

 

2.2 Pravidlá vedenia evidencie aktív  

 

Zoznam dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 

Inv. č. Majetok 

Vstupná 

cena  

[€] 

Oprávky 

daňové  

[€] 

Zostatková 

cena [€] 

k 31.12.2013 

Dátum 

zaradenia 

Odpisová 

skupina 

001432001 Káblové vedenia 2174,67 1013,46 834,24 1.8.1998 4 

003211059 Elektrické rozvody 1121,16 783,88 55,04 1.8.1998 3 

003311032 
Dieselagregát  

23 kW 
361,98 298,41 0 1.8.1998 3 

283201001 Prípojka VN 22 kV 2963,82 1381,28 1135,54 1.8.1998 4 

332072234 OPTIM 24 PC 7037,13 7037,13 0 1.6.2003 1 

343301001 

Olejový 

transformátor  

ATO 35 

1412,47 987,44 70,79 1.8.1998 3 

343301002 

Olejový 

transformátor  

ATO 35 

462,79 323,67 22,12 1.8.1998 3 

 

Účtovná evidencia hmotného a nehmotného majetku sa vedie v súlade so Zákonom  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z. Zaradenie hmotného 

majetku do odpisových skupín. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 15.04.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 11851/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti VÝVOJ Martin, 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  

VÝVOJ Martin, 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  

VÝVOJ Martin, 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 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 VÝVOJ Martin, 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:  

VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin 


