
 
Tabuľka č. 1 – Podklady návrhu ceny výrobcu elektriny 
Výrobca elektriny  
Sídlo/adresa trvalého 
pobytu  

Číslo povolenia/ 
potvrdenia o splnení 
oznamovacej povinnosti 

 Meno a priezvisko 
oprávnenej osoby  

Telefónne 
číslo,  
e-mailová 
adresa 

 

Názov zariadenia na 
výrobu elektriny  

Adresa umiestnenia 
zariadenia na výrobu 
elektriny 

 

Regionálna distribučná 
sústava, na ktorej 
vymedzenom území sa 
zariadenie na výrobu 
elektriny nachádza 

 

Regulačný rok T 

Údaje o výrobe a dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

Skutočnosť za rok t-2 

celková výroba elektriny   MWh 
výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou *)  MWh 
spotreba vyrobenej elektriny na vlastné využitie  MWh 
technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny  MWh 
množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina vyrábaná podľa 
§ 6 ods. 2 alebo 3  MWh 

množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného predpisu**)   MWh 
dodávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej 
sústavy  MWh 

dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy  MWh 
dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej 
distribučnej sústavy, alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy  MWh 

dodávka vyrobenej elektriny  použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej 
distribučnej sústavy, alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem dodávky 
elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 
a regulačnej elektriny 

 MWh 

celkové náklady na výrobu elektriny v roku t-2  euro/MWh 
vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektriny  euro/MWh 
Predpoklad na rok t 
celková výroba elektriny   MWh 
spotreba vyrobenej elektriny na vlastné využitie  MWh 
výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou *)  MWh 
technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny  MWh 
množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina vyrábaná 
podľa § 6 ods. 2 alebo 3  MWh 

množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného predpisu*)   MWh 
dodávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej 
sústavy  MWh 

dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy  MWh 
dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej  MWh 



distribučnej sústavy, alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy 
dodávka vyrobenej elektriny  použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej 
distribučnej sústavy, alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem dodávky 
elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 
a regulačnej elektriny 

 MWh 

celkové náklady na výrobu elektriny v roku t  euro/MWh 
vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektriny  euro/MWh 
technológia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny  MW 
Vysvetlivky k tabuľke č. 1: 
*) Vypĺňa sa len pri cenovom konaní vo veci schválenia ceny elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou 
výrobou. 
**) § 4 ods. 1 písm. c) zákona  č. 309/2009 Z. z. 
 
Tabuľka č. 2 – Doby technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na prepravu elektriny 
vzťahujúcich sa na odpisy do konca roku 2010   
Katalóg 
produkcie Názov 

Životnosť 
(roky) 

291220 Čerpadlá 10 
291230 Objemové kompresory a vývevy 12 
292412 Zariadenia na úpravu vody – filtračné stanice 14 
300210 Stroje na spracovanie dát  5 
311000 Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy 20 
311026 Rotačné zdroje prúdu 20 
311040 Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, vn/nn výkonu 10 MVA  20 
311042 Transformačné stanice a rozvodne, technologická časť, konštrukcie 20 
311043 Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn nad 10 MVA, tlmivky 20 
311050 Výkonové meniče (usmerňovače) 20 
312030 Rozvádzače 20 
314000 Elektrochemické zdroje prúdu 6 
315034 Svietidlá (len mobilné) 6 
316211 Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie 10 
322020 Zariadenia na drôtovú telekomunikáciu  5 
332061 Elektronické meracie prístroje  8 
332063 Mechanické meracie prístroje 10 
332070 Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie 17 
341000 Dopravné prostriedky 15 

 
Katalóg 
produkcie 
/Katalóg 
stavieb 

Názov Životnosť 
(roky) 

1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty 40 
1220 Budovy pre administratívu 60 
1242 Garážové budovy 60 
1251 Priemyselné budovy 60 
1252 Nádrže, silá a sklady 50 
1274 Ostatné budovy 50 
1279 Budovy energetické 80 
2112 Miestne komunikácie 40 
2122 Ostatné dráhy 30 



2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia 30 
2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 30 
2214 Diaľkové elektrické rozvody vzdušné 35 
2214 Diaľkové elektrické rozvody káblové 35 
2222 Miestne potrubné rozvody vody 30 
2223 Miestne kanalizácie 50 
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody  30 
2420 Ostatné inžinierske stavby 30 

 
Tabuľka č. 3 – Doby technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na prepravu elektriny 
vzťahujúcich sa na odpisy od roku 2011 
 
    
Klasifikácia produktov podľa činností (KP) – Dlhodobý hmotný majetok  
– životnosť   

Katalóg 
produktov Názov Životnosť 

(roky) Poznámka 

28.13.11 Čerpadlá 12   

28.13.28 Objemové kompresory a vývevy 14 
pre kompresory 
pojazdné  platí KP 
28.13.24 

28.29 Zariadenia na úpravu vody – filtračné stanice (ostatné stroje a 
zariadenia na všeobecné účely) 14   

26.20 Stroje na spracovanie dát (počítače a periférne zariadenia) 5 

okrem TIS ochrán, 
ktoré majú životnosť   
15 rokov 

27.11.31 Elektrické motory, generátory (so vznetovým motorom)  20   

27.11.32 Elektrické motory, generátory (so zážihovým motorom – 
prenosná)  20   

27.11.26 Generátory na striedavý prúd (alternátory) rotačné zdroje prúdu 20   

27.11.4 Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, s výkonom do 10 MVA 20 

Uvedené KP platí pre 
trafo s kvapalinovým 
dielektrikom, ostatné 
trafá menšie ako 
16kVA majú KP 
27.11.42 a nad  
16 kVA  27.11.43  

27.11.41 Výkonové transformátory zvn/vvn, vvn/vvn vvn/vn, vn/nn  
s výkonom nad 10 MVA 30 

Ďalej sem patrí:        
27.11.41 tlmivka 
olejová                          
27.11.50 tlmivka 
vzduchová a pod. 

27.12 Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, primárna technika 30 

  

27.12 Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, sekundárna technika 30 

  

27.11.50 Odpory na výbojky alebo výbojkové trubice, statické meniče, 
ostatné induktory 20   

27.12.31 Rozvodné panely a ostatné základne vybavené elektrickými 20   



27.12.32 spínacími alebo ochrannými zariadeniami (rozvádzače) 

27.20         Batérie a akumulátory (elektrochemické zdroje prúdu) 8   
27.40 Elektrické svietidlá (len mobilné) 6   
26.30.50 

Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie 
(poplachové zariadenia) 10 

  
26.30.60 
27.90.11 

26.51 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia 8 

Posledné dvojčíslie 
KP: 
12 – zameriavacie 
zariadenia    
20 – rádionavigačné 
prístroje                  
42 – osciloskopy 
43 – zariadenia na 
meranie elektrických 
veličín 
45 – zariadenia na 
meranie a kontrolu 
elektrických veličín      
51 – barometre, 
vlhkomery 
52 – meradlá 
priebehu, tlaku 
a hladiny  kvapalín  
a plynov 
53 – zariadenia na 
chemické rozbory   
63 – meradlá spotreby 
elektrickej energie 
65 – automatické 
regulačné prístroje 
neelektrické 
66 – Ostatné meracie 
prístroje            

26.20 Počítače a periférne zariadenia, prístroje na automatickú reguláciu 
a riadenie 15 

napr. 26.20.14  
riadiaci terminál RIS, 
26.20.12 FOX, PCM, 
ETL, SWT a pod. 

29 Osobné autá a dopravné príslušenstvo 15 

napr.                  
29.10.21 zážihový 
motor do 1 500 cm3      
29.10.22 zážihový 
motor nad 1 500 cm3     
29.10.23 diesel 

29 Nákladné autá, traktory a príslušenstvo 15 

napr.                        
29.10.41 nákladné 
auto                             
29.30.22 traktor  
a pod. 

26.30 Komunikačné zariadenie 6   
28.25 Chladiace a vetracie zariadenia, filtrovanie a čistenie plynov 8   
28.29 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely, i. n. 12   

28.49.12 Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, tuhých plastov  
a pod. 10   

28.22.13 Mostový žeriav 20   



 
28.41.21 

 
Stroje na tvarovanie kovov 

 
10 

 
 

Posledné dvojčíslie 
KP:                           
12 – obrábacie centrá    
21 – sústruhy                 
23 – brúsky                   
22 – vŕtačky, frézy        
24 – stroje na pílenie  
a orezávanie                  
31 – stroje na 
ohýbanie                       
33 – buchary, lisy 

31 Nábytok 8 
  

25.99 Hotové kovové výrobky 15   
25.73 Nástroje ručné mechanické 8   
28.24 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným motorom 8   

26.40.20 Spotrebná elektronika 7 

Uvedené KP platí pre 
televízory, 
videokamery majú KP 
26.40.33, 
magnetofóny majú KP 
26.40.32, rozhlasové 
prijímače majú KP 
26.40.12. 

32.50.21 Terapeutické nástroje a prístroje, dýchacie prístroje 7   
16.23.20 Montované stavby z dreva 12   

26.70.13 Optické a fotografické prístroje a zariadenia 8 

Posledné dvojčíslie 
KP:                           
13 – digitálne 
fotoaparáty                    
14 – fotografické 
prístroje                        
22 – ďalekohľady, 
mikroskopy        

28.21 Pece a horáky 17   

28.22.15 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia 17 

Posledné dvojčíslie 
KP:                             
11 – kladkostroje          
15 – zdvíhacie   
vozíky                           
18 – ostatné zdvíhacie 
a manipulačné 
zariadenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



Klasifikácia stavieb – Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – životnosť 
Katalóg 

Názov 
Životnosť 

Poznámka 
stavieb (roky) 

1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty 40   
1220 Budovy pre administratívu 60   

1242 Garážové budovy 
60 Murované 
30 Plechové 

1251 Priemyselné budovy 60   

1252 Nádrže, silá a sklady 
50 Murované 
25 Plechové 

1274 Ostatné budovy 50   
2111 Cestné komunikácie 50   
2112 Miestne komunikácie 50   
2122 Ostatné dráhy 30   
2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia 30   
2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 30   
2214 Diaľkové elektrické rozvody vzdušné 35   
2214 Diaľkové elektrické rozvody káblové 35   
2221 Miestne plynovody 40   
2222 Miestne potrubné rozvody vody 30   
2223 Miestne kanalizácie 50   
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody  30   
2302 Stavby energetických zariadení 80   

2420 Ostatné inžinierske stavby 

30 Ostatné 

 

zariadenie budov  
– klimatizácia, 
výťahy, IT rozvody/ 
oplotenie pletivo/ 
a pod. 

    
    
Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – životnosť  

KP/KS Názov 
Životnosť 
(roky) Poznámka 

58.29.29 Softvér 4 

Uvedené KP platí pre  
aplikačný program 
zabalený, pre 
operačný softvér 
zabalený platí KP 
58.29.11, pre sieťový 
softvér zabalený platí 
KP 58.29.12, pre 
stiahnutý aplikačný 
program platí KP 
58.29.32 



58.29.50 Oceniteľné právo, licencia  

Podľa licenčných  
zmlúv 

2214 Vecné bremeno */ 

*/ Doba odpisovania  
– životnosť vecných 
bremien bude  
rovnaká ako doba 
uvedená v 
podmienkach  
v zmluve o zriadení 
vecného bremena 
(týka sa ďalších 
nákladov za líniové 
stavby, Est, 
inžinierske siete  
a pod. po zaradení 
DM do majetku po 
kolaudácii) 

 
 
 




