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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: 0050/2015/S-AP                                                                                 Martin 15.12.2015 

Č.sp.: 6164-2015-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 ENERGOTRENS, s.r.o., Súvoz l, 911 32 

Trenčín, IČO: 36 300 870 zrušuje rozhodnutie č. 0172/2013/S-AP zo dňa 26.11.2013 

a schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. Informácie o činnosti spoločnosti ENERGOTRENS, s.r.o. 

 

Spoločnosť ENERGOTRENS, s.r.o., založená spoločenskou zmluvou dňa 28.11.1997, 

vznikla 02.01.1998. Pri vzniku spoločnosti boli okrem hlavnej výrobnej činnosti – výroby 

tepla a rozvodu elektrickej energie, výroby stlačeného vzduchu – zabezpečované i obslužné 

činnosti, a to hlavne údržbárske a opravárske práce a údržba areálu. ENERGOTRENS, s.r.o., 

taktiež vykonáva služby pri rozvode vody a odkanalizovaní vody z areálu FORESPO TN a.s., 

Súvoz 1, Trenčín. 

Zabezpečované boli činnosti hlavne pre materskú spoločnosť TRENS SK, a.s.. V prípade 

voľných kapacít boli ponúkané služby spoločnosti i externým firmám. 

Momentálne vo firme pracuje 16 zamestnancov, ktorých hlavnou činnosťou je zabezpečenie 

dodávky energii pre TRENS SK, a.s. a externých odberateľov. 

 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

1. Sprostredkovanie obchodu a služieb. 

2. Výroba tepla, rozvod tepla. 

3. Elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny. 

4. Plynárenstvo – dodávka plynu, distribúcia plynu. 

5. Rozvod vody.  

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných 

živností. 
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7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností. 

8. Oprava vyhradených technických zariadení elektrických. 

9. Výroba elektrických strojov a prístrojov. 

10. Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov. 

11. Montáž elektrických zariadení. 

12. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo. 

13. Výroba a dodávka stlačeného vzduchu. 

14. Zámočníctvo. 

15. Stolárstvo. 

16. Výroba strojov a zariadení 

17. Oprava a údržba strojov a zariadení 

18. Opravy pracovných strojov 

19. Nabíjanie batérií 

 

 

Organizačná štruktúra: 

 
Výroba dodávka a distribúcia energii 

ELEKTRINA  

- Distribúcia -  10/031  

- Dodávka -     10/032  

 

TEPLO 

- FIX -  10/01 

- VARIABIL -  10/02 

 

PLYN  

- Distribúcia -  10/151 

- Dodávka -  10/152 

 

STLAČENÝ VZDUCH - 10/04 

 

Dodávka a distribúcia vody 
VODA  

Pitná  

- Vodné -  10/05 

- Stočné -  10/08 

 

 Úžitková 

- Vodné - 10/06 

- Stočné - 10/08 

 

Dažďová 

- Stočné - 10/07 

 

 

 

 

 

 



 3 

Údržba 

 

Všeobecná údržba -  10/11 

-  Zámočníctvo 

-  Stolárstvo 

-  Vodoinštalačné práce a kúrenie 

- Opravy vozíkov 

- Opravy elektrických zariadení a rozvodov 

 

Režia spoločná 

-  10/99 

 

 

Činnosti v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a výroby tepla 

 

Činnosť v oblasti elektroenergetiky: dodávka elektriny , distribúcia elektriny  

povolenie č. 2006E 0142;  dátum začatia činnosti: 02.01.1998 

 

Činnosť v oblasti plynárenstva: dodávka plynu, distribúcia plynu 

povolenie č. 2006P 0047; dátum začatia činnosti: 02.01.1998 

 

Činnosť v oblasti výroby tepla, rozvod tepla   

povolenie č. 2006T 0141; dátum začatia činnosti: 02.01.1998 

 

ENERGOTRENS, s.r.o. sa zaraďuje do kategórie podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

 

Rozúčtovanie prác a materiálu ENERGOTRENS, s.r.o. podľa jednotlivých činností 

 

Tabuľka č. 1 

p.č. kód činnosť 

1 10/01  Teplo - fix 

2 10/02  Teplo - variabil 

3 

10/031 

Elektrická energia - 

distribúcia 

4 

10/032  

Elektrická energia - 

dodávka 

5 10/04  Stlačený vzduch 

6 10/05  Pitná voda - vodné 

7 

10/06  

Úžitková voda vodné + 

stočné 

8 10/07  Dažďová voda - stočné 

9 10/08  Pitná voda - stočné 

10 10/11  Údržbárske práce 

11 10/151  Plyn - distribúcia 

12 10/152  Plyn - dodávka 

13 10/99 Réžia spoločná 
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Kľúč na rozúčtovanie prác a materiálu ENERGOTRENS, s.r.o. podľa jednotl. činností v %. 

 

Tabuľka č. 2 

p.č. kód činnosť % 

1 10/01  Teplo - fix 16,00 

2 10/02  Teplo - variabil 0,00 

3 

10/031 

Elektrická energia - 

distribúcia 45,00 

4 

10/032  

Elektrická energia - 

dodávka 11,00 

5 10/04  Stlačený vzduch 0,00 

6 10/05  Pitná voda - vodné 3,00 

7 

10/06  

Úžitková voda vodné + 

stočné 1,00 

8 10/07  Dažďová voda - stočné 2,00 

9 10/08  Pitná voda - stočné 3,00 

10 10/11  Údržbárske práce 5,00 

11 10/151  Plyn - distribúcia 7,00 

12 10/152  Plyn - dodávka 7,00 

 

 

ENERGOTRENS, s.r.o. sleduje oddelenú účtovnú evidenciu zvlášť za každú z jednotlivých 

činností, na ktoré má povolenie. Osobitne sleduje oddelenú evidenciu aj za inú činnosť spolu 

v zmysle § 16 ods. 2 zákona 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa tabuľky č.1 

a rozúčtováva ich podľa kľúča  tabuľka č. 2. 

 

Oddelená evidencia zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich 

s činnosťou, ako aj náklady súvisiace s viacerými činnosťami (ďalej len „druhotné náklady“). 

Oddelená evidencia sa vedie zo skutočností, o ktorých účtuje ENERGOTRENS, s.r.o. 

vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľke podľa „ prílohy č. 9, 

k vyhláške č. 446/2012 Z. z.“. 

 

- Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou 

sa v ENERGOTRENS, s.r.o. v oddelenej evidencii evidujú podľa výkazu ziskov a strát 

tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje oddelene z hľadiska druhu v súlade 

s organizačnými a riadiacimi aktmi prevádzkovateľa a dodávateľa. 

 

- Druhotné náklady, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť jednotlivým činnostiam účtuje  

ENERGOTRENS, s.r.o. vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich 

rozvrhovanie –„Kľúč na rozúčtovanie prác a materiálu ENERGOTRENS, s.r.o. podľa 

jednotlivých činností  v % „ tab. č. 2 t.j. percentuálnym pomerom k dosiahnutým výnosom  

tej - ktorej činnosti. 

 

- Aktíva  sa vedú vo väzbe na účtovníctvo a na činnosť ENERGOTRENS, s.r.o., s ktorou 

priamo súvisia, spôsobom podľa prílohy č. 9, k vyhláške č. 446/2012 Z. z. Evidencia 

prevádzkových aktív a odpisov využívaných pre viaceré činnosti sa vedie zo skutočností  

podľa účtovníctva a schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie –„Kľúč na rozúčtovanie 

prác a materiálu ENERGOTRENS, s.r.o. podľa jednotlivých činností  v % „ tab. č. 2. 
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- Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, sú účtované rovnomernou metódou 

a sú evidované k jednotlivým činnostiam podľa možnosti jednoznačného priradenia k tej 

ktorej činnosti. Odpisy majetku, ktoré súvisia s viacerými činnosťami sú účtované podľa 

kľúča tabuľka č. 2 . 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 19.11.2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 36569/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti ENERGOTRENS, s.r.o., Súvoz l, 911 32 Trenčín,  

IČO: 36 300 870 (ďalej len „ENERGOTRENS, 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 ENERGOTRENS, 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  

ENERGOTRENS, 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 

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. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť 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. 

 

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 ENERGOTRENS, s.r.o. schválil v takom znení, 

ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 



 6 

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:  

ENERGOTRENS, s.r.o., Súvoz l, 911 32 Trenčín 


