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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: 0010/2015/S-AP                                                                                 Martin 06.03.2015 

 

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 BEK Agro Revúca, s.r.o., Muránska 404, 050 01 Revúca,  

IČO: 45 976 261 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

I. Úvod 

 

1) BEK Agro Revúca, s. r. o., Muránska 404, 050 01 Revúca je podnikateľský subjekt 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica od 31.12.2010.  

Predmet činnosti spoločnosti je uvedený vo výpise z Obchodného registra SR ( výroba 

elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, výroba 

a rozvod tepla . 

2) Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií je regulovaný subjekt podľa 

§ 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike povinný viesť evidenciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach 

a predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, 

výnosov a pravidlá pre odpisovanie samostatne za činnosť výroba elektriny a dodávka 

elektriny. Spoločnosť je povinná vyhotoviť za každú činnosť samostatný prehľad ziskov 

a strát a samostatný prehľad aktív a pasív. 

3) Tieto pravidlá určujú rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určujú pravidlá 

pre odpisovanie hmotného majetku a nehmotného majetku regulovaného subjektu. 

4) Predmet podnikania: výroba elektriny, výroba a rozvod tepla, ostatné činnosti. 

5) Termín uplatnenia týchto Pravidiel je od 1.1.2015 na dobu neurčitú. 
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II. Výroba elektriny 

 

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č.  027/2014/E-PT 

 

BEK Agro Revúca, s. r. o., Muránska 404, 050 01 Revúca  má splnenú oznamovaciu 

povinnosť a vydané potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 27/2014/E-PT zo dňa 

14. januára 2014 na podnikanie v elektroenergetike na výrobu elektriny a je subjektom 

vykonávajúcim činnosť, ktorá podľa Vyhlášky ÚRSO č. 446/2012 Z. z. spĺňa podmienku: 

 

a) V elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 100 000 MWh za rok a vedie evidenciu 

podľa prílohy č. 9 Vyhlášky ÚRSO č. 446/2012 Z. z. 

 

 

Pravidlá vedenia oddelenej účtovnej evidencie pre stredisko výroba elektriny: 

 

A. Všeobecné pravidlá pre rozvrhovanie prevádzkových aktív: 

     Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je zaradený podľa jeho využitia na jednotlivé   

účtovné strediská a to: 

001 – výroba bioplynu ( B ) 

002 – výroba elektriny  ( E ) 

003 – kombinovaná výroba elektriny a tepla ( KVET )   

004 – výroba tepla ( T ) 

099 – réžia (R) 

 

Tento majetok odpisuje subjekt v súlade s § 28 zákona o účtovníctve a § 22 a § 29 zákona 

o dani z príjmov. (zákony č. 431/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. v platnom znení). Dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov podľa § 24, § 25, § 26, § 27 a § 29. 

   

Pravidlá odpisovania 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho 

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína počnúc 

mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Drobný dlhodobý 

hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700,- EUR bez DPH a nižšia sa odpisuje 

v danom roku vo výške 100 %. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, 

metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Dlhodobý hmotný majetok 
Predpokladaná 

doba používania 

v rokoch 

Metóda 

odpisovania 

Ročná 

odpisová 

sadzba % 

Stavby  40 rovnomerný 2,5 

Stroje a prístroje a zariadenia   4 rovnomerný 25 

Stroje a prístroje a zariadenia   6 rovnomerný 16,67 

Stroje a prístroje a zariadenia   8 rovnomerný 12,5 

Stroje a prístroje a zariadenia   12 rovnomerný 8,33 

Nehmotný majetok - softvér  5 rovnomerný 20 
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B.  Všeobecné pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov: 

1) Objemy všetkých nákladov a výnosov, ktoré priamo súvisia s regulovanou činnosťou 

výroba elektriny sa účtujú primerane podľa ustanovení zákona č. 431/2012 Z.z. o účtovníctve, 

podľa rámcovej účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu v samostatných účtovných strediskách 

nasledovne: 

 

 

1) Všetky náklady týkajúce sa výroby bioplynu sú započítané na účtovnom stredisku: 

  001    - výroba bioplynu 

Str. 001 :  účet: 501 xxx – spotreba materiálu 

  502 xxx – spotreba energie 

  511 xxx – opravy 

  518 xxx – služby 

  521,524,527 – osobné náklady 

  531,532,538 – dane a poplatky 

  548 – iné prevádzkové náklady 

  551 – odpisy 

  562, 568 – finančné náklady 

 

 

2) Všetky náklady týkajúce sa výroby elektriny sú započítané na účtovnom stredisku: 

 002  - výroba elektriny 

Str. 002 :  účet: 602 xxx – tržby z predaja E 

  501 xxx – spotreba materiálu 

  502 xxx – spotreba energie 

  511 xxx – opravy a údržba 

  518 xxx – služby 

  538 xxx – platba za prístup do distribučnej sústavy 

   551 xxx – odpisy 

 

 

3) Všetky náklady týkajúce sa spoločnej výroby elektriny a tepla sú do činnosti výroba  

elektriny rozpočítané v pomere zo spoločných nákladov tak, aby tieto náklady neboli 

vyššie ako pri delení nákladov energetickou metódou. Evidencia je vedená na strediskách: 

003     - kombinovaná výroba elektriny a tepla 

Str. 003 :  účet: 501 xxx – spotreba materiálu 

  502 xxx – spotreba energie 

  511 xxx – opravy a údržba 

  518 xxx – služby 

  521,524,527 xxx – osobné náklady 

  531,532,538 xxx – dane a poplatky 

  548 xxx– iné prevádzkové náklady 

  551 xxx – odpisy 

  562 xxx - úroky 

  568 xxx – finančné náklady 
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4) Všetky ostatné náklady týkajúce sa predovšetkým výroby a rozvodu tepla sú započítané 

na účtovnom stredisku: 

004     - výroba a rozvod tepla 

Str. 004 :  účet: 602 xxx – tržby z predaja T 

  501 xxx – spotreba materiálu 

  502 xxx – spotreba energie 

  511 xxx – opravy a údržba 

  518 xxx – služby 

   551 000 – odpisy 

 

 

Ostatné spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktoré nie je možné priamo 

priradiť danej regulovanej činnosti, sa zahrnú maximálne do výšky zodpovedajúcej pomeru 

dosiahnutých výnosov z danej regulovanej činnosti k celkovým výnosom. 

 

 

5)  Náklady súvisiace s celkovým chodom spoločnosti, ktoré nepatria jednoznačne na ostatné 

strediská, sa účtujú na stredisko réžia 

005     - réžia 

Str. 005 :  účet: 501 xxx – spotreba materiálu 

  502 xxx – spotreba energie 

  511 xxx – opravy a údržba 

  518 xxx – služby 

  521,524,527 xxx – osobné náklady 

  531,532,538 xxx – dane a poplatky 

  548 xxx– iné prevádzkové náklady 

  551 xxx – odpisy 

  562 xxx - úroky 

  568 xxx – finančné náklady 

 

 

Spôsob vedenia evidencie 

1) Evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva zo všetkých regulovaných 

a neregulovaných činností vykonávaných regulovaným subjektom v rámci podnikania 

sa vedie primerane podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, podľa rámcovej účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu a v súlade  

s pravidlami podľa bodu II. v samostatných účtovných strediskách regulovaného subjektu. 

2) Evidencia týchto skutočností sa vedie a zostavuje za obdobie kalendárneho roka, ktoré 

je súčasne termínom účtovným, a za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. Výstupy 

z evidencie za sledovaný rok predkladá subjekt úradu podľa prílohy č. 9 Vyhlášky 

č. 446/2012 Z. z., nakoľko je regulovaným subjektom spĺňajúcim podmienky podľa  

§ 2 ods. 6 Vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

  

 
Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 24.02.2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 7086/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti BEK Agro Revúca, s.r.o. 
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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 BEK Agro Revúca, 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  

BEK Agro Revúca, s.r.o. 

 

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. 

 

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 BEK Agro Revúca, 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:  

BEK Agro Revúca, s.r.o., Muránska 404, 050 01 Revúca 


