
 
Otázky k Hodnoteniu strednodobých  

rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020 
 

1 
 

 

Otázky pre Ministerstvo hospodárstva SR k Hodnoteniu 

strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020 

 

 Otázky1 RRZ odoslané 12. mája 2017 (termín na odoslanie odpovedí bol 16. mája 2017) 
 

1. V Programe stability Slovenska na roky 2017 až 2020 vyčíslilo ministerstvo financií (ďalej 
„MF SR“) veľkosť riadnych dividend prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. (ďalej „SPP“) v roku 2017 vo výške 300 mil. eur. Prosím Vás o zaslanie 
všetkých podkladov poskytnutých MF SR pre odhad prijatých dividend od SPP v roku 
2017. Uveďte prosím výšku účtovného zisku spoločnosti SPP v roku 2016 určeného na 
rozdelenie v nasledujúcom roku a jeho členenie podľa pôvodu (riadna činnosť 
spoločnosti, výplata nerozdeleného zisku, precenenie majetku, superdividendy od dcér, 
atď.). Zároveň prosím zašlite informáciu o spôsobe rozdelenia zisku z roku 2016 (prídel 
do fondov, výplata akcionárom, nerozdelená časť zisku, atď.). 
 
MH SR neodpovedalo na uvedenú otázku. 
 

2. V rokoch 2018 až 2020 MF SR odhadlo objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti 
SPP v sume 300 mil. eur ročne. Prosím Vás o zaslanie všetkých podkladov poskytnutých 
MF SR pre odhad prijatých dividend od SPP v uvedených rokoch. Uveďte prosím z akých 
predpokladov sa vychádzalo pri odhade účtovného zisku SPP v rokoch 2017 až 2019 
(očakávaná výška prevádzkového zisku/straty, výška prijatých dividend od dcér, výška 
dane z príjmu, príp. iné položky, ktoré významnou mierou ovplyvňujú účtovný zisk SPP).  
 
MH SR neodpovedalo na uvedenú otázku. 
 

3. V Programe stability Slovenska na roky 2017 až 2020 vyčíslilo MF SR objem riadnych 
dividend prijatých od spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. (ďalej 
„VSE“) vo výške 30 mil. eur v roku 2017. Prosím Vás o zaslanie všetkých podkladov 
poskytnutých MF SR pre odhad prijatých dividend od VSE v roku 2017. Uveďte prosím 
výšku účtovného zisku spoločnosti VSE v roku 2016 určeného na rozdelenie v 
nasledujúcom roku. Zároveň prosím zašlite informáciu o spôsobe rozdelenia zisku z roku 
2016 (prídel do fondov, výplata akcionárom, nerozdelená časť zisku, atď.). 
 
MH SR neodpovedalo na uvedenú otázku. 
 

4. V rokoch 2018 až 2020 MF SR odhadlo objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti 
VSE v rokoch 2018 až 2020 v rozpätí 31 až 38 mil. eur ročne. Prosím Vás o zaslanie 
všetkých podkladov poskytnutých MF SR pre odhad prijatých dividend od VSE v 
uvedených rokoch. Uveďte prosím odhad účtovného zisku po zdanení v rokoch 2017 až 
2019 určeného na rozdelenie akcionárom a popíšte z akých predpokladov sa vychádzalo 
pri týchto odhadoch. 
 
MH SR neodpovedalo na uvedenú otázku. 

                                                           
1  Otázky RRZ sú v uvedené čiernym písmom.  


