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R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0072/2012/S-AP                                                                                 Martin, 23.07.2012 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.  
v spojení s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
v znení zákona č. 283/2008 Z. z. vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, 
nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie   
 
 

r o z h o d o l  
 
 
podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu 
BPS Huncovce, s.r.o., Hospodársky dvor Vrbov, 059 72 Vrbov, IČO: 45 313 512 schvaľuje 
zmenu pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel 
pre odpisovanie schválených rozhodnutím č. 0056/2012/S-AP zo dňa 05.06.2012 takto:  
 
Na druhej strane rozhodnutia v časti „Stredisko 1 – Bioplynová stanica“ sa na koniec prvého 
odstavca vkladá nový odstavec, ktorý znie:   
„Doba účtovných odpisov sa predlžuje nasledovne: 
odpisová skupina: 2, z 6 rokov na 15 rokov 
odpisová skupina: 3, z 12 rokov na 20 rokov 
odpisová skupina: 4, z 20 rokov na 40 rokov 
 
Ostatné časti pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel 
pre odpisovanie regulovaného subjektu BPS Huncovce, s.r.o. schválených rozhodnutím  
č. 0056/2012/S-AP zo dňa 05.06.2012 zostávajú nezmenené. 
 

Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
rozhodnutím č. 0056/2012/S-AP zo dňa 05.06.2012 schválil pravidlá pre rozvrhovanie aktív 
a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie spoločnosti BPS Huncovce, s.r.o., 
Hospodársky dvor Vrbov, 059 72 Vrbov, IČO: 45 313 512. 

Úrad, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začal na základe návrhu 
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účastníka konania BPS Huncovce, s.r.o., doručeného a zaevidovaného pod číslom 
17847/2012/BA zo dňa 25.06.2012, konanie podľa § 15 ods. 1 zákona o regulácii, vo veci 
zmeny pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel  
pre odpisovanie, ktoré boli schválené rozhodnutím úradu č. 0056/2012/S-AP zo dňa 
05.06.2012.  

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach                    
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správne konanie začalo 
na návrh spoločnosti BPS Huncovce, s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie                     
je navrhovateľ - spoločnosť BPS Huncovce, s.r.o. 

Zákon o regulácii v znení zákona č. 283/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2008 
v ustanovení § 5 ods.1 písm. uu) úradu rozšíril pôsobnosť vo veci schvaľovania pravidiel 
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie. 
 Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) v záujme zabránenia vzniku 
diskriminácie a krížových dotácií  je výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete,  prevádzkovateľ 
distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka podľa uvedeného paragrafu povinný 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.  
 V prípade, že prevádzkovatelia uvedení § 19 ods. 1 zákona o energetike v spojení 
s § 19 ods. 2 vykonávajú v rámci podnikania aj inú činnosť, sú povinní viesť oddelenú 
evidenciu skutočností  aj  za túto inú vykonávanú činnosť. 
   Úrad po preskúmaní podkladov návrhu na zmenu pravidiel pre rozvrhovanie aktív, 
pasív, nákladov, výnosov a pravidiel pre odpisovanie dospel k záveru, že navrhovaná zmena 
je v súlade so zákonom o regulácii, zákonom o energetike, a preto rozhodol tak, 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 strategických 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 strategických analýz 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
BPS Huncovce, s.r.o., Hospodársky dvor Vrbov, 059 72 Vrbov 


