
 

 

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku podľa doby technickej životnosti v tisícoch eur  
 

Názov a sídlo regulovaného subjektu: 

 

Tabuľka č.1 

VEREJNÉ VODOVODY 

Majetok 

Obstarávacia cena  

do 31. decembra 

2015 

Oprávky 

 do 31. decembra 

2015 

Zostatková cena  

k 31. decembra 

2015 

Ročný odpis 

v roku 2015 

Obstarávacia cena  

od 1. januára 2016 

Ročný odpis  

 od 1. januára 2016 

DHM a DNM spolu  
 

 
 

 
  

 

Tabuľka č.2 

VEREJNÉ KANALIZÁCIE  

Majetok 

Obstarávacia cena  

do 31. decembra 

2015 

Oprávky 

 do 31. decembra 

2015 

Zostatková cena  

k 31. decembra 

2015 

Ročný odpis 

v roku 2015 

Obstarávacia cena  

od 1. januára 2016 

Ročný odpis  

 od 1. januára 2016 

DHM a DNM spolu 
 

 
 

 
  

 

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)                        Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Vysvetlivky: 
          

Do tabuliek sa uvádzajú hodnoty majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, ktorý sa využíva na regulovanú činnosť; ak je regulovaným subjektom 

prevádzková vodárenská spoločnosť, aj do účtovníctva spoločností, ktoré sú vlastníkmi tohto majetku.  

DHM, DNM a jeho doba  technickej životnosti je v prílohe č. 1  

 V stĺpci „Obstarávacia cena do 31. decembra 2015“ sa uvádza obstarávacia cena DHM a DNM zaradeného do účtovníctva  do 31. decembra 2015. 

V stĺpci „Oprávky do 31. decembra 2015“ sa uvádzajú oprávky ako suma daňových alebo účtovných uplatnených v skutočných ekonomicky oprávnených nákladoch do 31. decembra 2015. 

V stĺpci „Zostatková cena do 31. decembra 2015“ sa uvádza zostatková cena DHM a DNM zaradeného do účtovníctva  do 31. decembra 2015 po odpočítaní oprávok v stĺpci „Oprávky do 31. 
decembra 2015“. 

V stĺpci „Ročný odpis v roku 2015“ sa uvádzajú ročné odpisy  vypočítané zo zostatkovej ceny  v stĺpci „Zostatková cena do 31. decembra 2015“ podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f) v roku 2015 – 

 (OV t-2). 

V stĺpci „Obstarávacia cena od 1. januára 2016“ sa uvádza obstarávacia cena DHM a DNM zaradeného do účtovníctva od 1. januára  2016  podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f). 

V stĺpci „Ročný odpis od 1.januára 2016“ sa uvádzajú ročné odpisy  vypočítané z obstarávacej ceny  v stĺpci „Obstarávacia cena od 1.  januára 2016“  podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f) - (POVt-1). 

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok 




