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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: 0037/2015/S-AP                                                                                 Martin 24.06.2015 

 

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 znení neskorších predpisov 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 v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu MALICO s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 

10, 821 02 Bratislava, IČO 46 621 113 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie 

aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

I. Informácie o činnosti 

 

1. MALICO s.r.o. Jelačičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 46 621 113, potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti č. 059/2014/E-PT (ďalej len MALICO) je výrobcom elektriny 

z obnoviteľných zdrojov s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW. Jedná sa o výrobu 

a dodávku elektriny vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou.  

 

2. Výrobné zariadenie je pripojené do regionálnej distribučnej sústavy SSE-Distribúcia, a.s. 

na základe Zmluvy o pripojení. Odberné miesto je pripojené na napäťovej hladine VN. 

 

3. Celkový inštalovaný výkon výrobného zdroja je 0,999 MW. Spoločnosť MALICO 

je výrobca s právom na podporu v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. 

 

4. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom 

o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.  

 

 

II. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

1. Spoločnosť MALICO vedie oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti, na ktoré 

má povolenie (výroba z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného 

anaeróbnou fermentačnou technológiou). 
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2. Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia s regulovanou činnosťou, sú v účtovníctve 

evidované tak, že každý druh činnosti má v nákladoch a výnosoch okrem syntetického 

účtu aj svoje analytické členenie, t.j. náklady a výnosy na výrobu a dodávku elektriny 

sa podľa výkazu ziskov a strát evidujú oddelene od ostatných nákladov a výnosov. 

Pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť 

k jednotlivým činnostiam, sa použije pomer výnosov za regulované činnosti k iným 

činnostiam, ktoré sa vykonávajú v rámci podnikania. 

 

3. Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo podľa položiek súvahy. 
 

III. Pravidlá odpisovania 

 

1. Spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne. Všetky odpisy prevádzkových aktív 

sa vzťahujú k dodávke elektriny a k výrobe elektriny. 

 

2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov. 

 

3. Odpisy majetku sa rozčleňujú na regulované činnosti podľa použitia, a v prípade, 

ak použite majetku nie je možné presne rozčleniť podľa jednotlivých činností. 

Pre rozvrhovanie aktív a pasív ktoré sa nedajú priamo priradiť k jednotlivým druhom 

majetku v časti odpisov použije sa na rozdelenie pomer výnosov za regulované činnosti 

k iným činnostiam, ktoré sa vykonávajú v rámci podnikania.  

 
 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 04. 06. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 22589/2015/BA 

návrh pravidiel pre rozvrhovanie MALICO s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 

Bratislava, IČO 46 621 113 (ďalej len “ MALICO s. r. o.“). 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti MALICO 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  

MALICO 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, 
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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 MALICO 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:  

MALICO s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 


