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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: 0040/2014/S-AP                                                                                 Martin 08.04.2014 

 

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 AGRO-IPEĽ, spol. s r.o., 985 57 Holiša, IČO: 31 645 496 

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 

 

 

Základné údaje  

  

Obchodné meno:        AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 

Sídlo:                          Hlavná  1, 985 57 Holiša  

Právna forma:             s.r.o.  

IČO:                           31 645 496  

Registrácia:                Spoločnosť je zapísaná v OR  OS Banská Bystrica,    

                                   Vložka  č. 3343 / S oddiel  Sro          

  

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:   

  

1.poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov 

za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,  

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, 

3. sprostredkovanie obchodu, 

4. cestná nákladná doprava,  

5. reklamné a marketingové služby,  

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

8. prenájom bicyklov a športových potrieb, 

9. mäsiarstvo. 
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Spoločnosť je držiteľom  Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0327/2012/E-PT  

pre zariadenie Fotovoltaické zariadenie na streche budovy, Holiša 202, parc. č. E KN 95, 

inštalovaný výkon v MW: 0,07473 . 

Začiatok výkonu činnosti: 26.06.2012. 

 

Spoločnosť Agro-Ipeľ, spol. s r.o. uplatňuje pri účtovaní spoločné postupy a princípy v súlade 

so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. V účtovníctve  

sa dodržiava časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov.  

Podkladom sú všetky náklady a výnosy , na ktoré sa vzťahuje účtovné obdobie bez ohľadu 

na dátum ich uhradenia. 

Účtovné záznamy sú vedené na syntetických a analytických účtoch.  

  

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva:  

 

a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú v chronologickom slede a tým sa 

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v sledovanom období, 

 

b) v hlavnej knihe, kde sú zaznamenané všetky účtovné pohyby na účtoch majetku, záväzkov, 

rozdiely majetku a záväzkov nákladov a výnosov. S tým sa z vecného hľadiska preukazuje 

zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov. 

Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty,  podľa účtovného rozvrhu, s nasledovným 

obsahom: 

-  stavy účtov ku dňu otvorenia hlavnej knihy  

-   súhrnné obraty strany Má dať a Dal jednotlivých účtov za kalendárny mesiac, obraty 

od začiatku roka a zostatok k aktuálnemu mesiacu, 

- zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

Spoločnosť má zostavený odpisový plán HIM (hmotný investičný majetok) v zmysle  

§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve podľa ktorého odpisuje majetok až do výšky jeho 

ocenenia v účtovníctve. 

  

Všetky náklady a výnosy spojené s činnosťou Fotovoltaické zariadenia sú evidované 

na samostatných analytických účtoch s priradením kódu strediska. Spoločnosť na daný 

predmet podnikania účtuje len priame náklady súvisiace s prevádzkou tohto zariadenia.  

Iné náklady nie sú na tomto nákladovom stredisku účtované. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 12.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 8410/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 

 

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  

AGRO-IPEĽ, spol. 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  

AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 
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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. 

 

 Z dôvodu, že obsah predložených pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov nebol v súlade s § 16 zákona č. 251/2012 Z. z., úrad listom zo dňa 17.03.2014 pod 

číslom 8761/2014/BA vyzval regulovaný subjekt na prepracovanie predloženého návrhu.  

 

 Úradu bol dňa 01.04.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 10427/2014/BA nový 

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

oddelenej evidencie spoločnosti AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 

 

 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 AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 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:  

AGRO-IPEĽ, spol. s r.o., 985 57 Holiša 


