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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: 0026/2013/S-AP                                                                                 Martin, 31.05.2013 
 

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 BPS Huncovce, s.r.o., Hospodársky dvor Vrbov, 059 72 Vrbov, 
IČO: 45 313 512 schvaľuje od 1. januára 2014 na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív 
a pasív, nákladov a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
 
Subjekt:   BPS Huncovce, s.r.o. 
Sídlo:       Hospodársky dvor Vrbov 
IČO:         45 313 512 
IČ DPH:  SK2022938698 
 
Predmetom činnosti spoločnosti BPS Huncovce, s.r.o. je výroba elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom  
do 1 MW. Inú činnosť spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť podniká v oblasti energetiky  
od 1.10.2011 na základe Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0543/2011/E-PT. 

 
Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s účtovnými metódami, všeobecnými účtovnými 
zásadami a v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a s postupmi účtovania pre podnikateľov platnými v Slovenskej republike. 
Náklady vrátane odpisov a výnosy sú delené podľa toho, ktorej činnosti a strediska sa presne 
týkajú. Aktíva a pasíva sú takisto špecifikované. 

 
Vzhľadom na množstvo ročne vyrobenej a dodanej elektriny vedie spoločnosť evidenciu 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsobom a v rozsahu podľa § 2 ods. 6 
vyhlášky č. 446/2012 Z. z., t.j. podľa prílohy č. 9 tejto vyhlášky. Na vedenie oddelenej 
evidencie sa primerane použijú ustanovenia o účtovnej osnove a účtovnom rozvrhu zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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Spoločnosť prijala od 1.1.2012 nasledovný postup vedenia oddelenej evidencie nákladov 
a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie: 
 
Stredisko 1 – Bioplynová stanica  
Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne 
súvisia. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovná jednotka vedie syntetické  
a analytické účtu podľa účtovného rozvrhu na základe účtovnej osnovy.  
1. Náklady prvotné – priradenie zabezpečí zodpovedný účtovník presným označením priamo 

na košieľke /doklad na odsúhlasenie a zaúčtovanie dodávateľských faktúr/ alebo priamo  
na daňovom doklade /doklad z registračnej pokladne/ alebo na výdajke zo skladu: 
dodávateľské faktúry – náklady priamo súvisiace s výrobou elektriny 
spotreba materiálu priamo súvisiaca s výrobou elektriny 
služby – opravy a údržby priamo súvisiace s výrobou elektriny 
odpisy a opravné položky – rovnomerné odpisy, účtovné odpisy sa rovnajú daňovým 
odpisom. 

2) Spoločnosť účtuje obstaranie zásob spôsobom A – prevzatie materiálu na sklad  
v obstarávacích cenách. Analytická evidencia sa vedie podľa druhov materiálových zásob 
softérovým vybavením. Za zásoby sú v účtovnej jednotke považované – materiál nakúpený 
na výrobu energie, hmotný majetok do 1 700 EUR o ktorom účtovná jednotka rozhodla,  
že nie je dlhodobým majetkom. Účtovná jednotka stanovila limit pri drobnom nákupe  
do 500 EUR a účtuje sa priamo do spotreby a nesúvisí s priamou výrobou energie – správna 
réžia. Pohyby zásob  na skladových kartách sa účtujú na základe príjemky a výdajky 
skladovanej zásoby.  
3) Výnosy prvotné – odberateľské faktúry – výnosy priamo súvisiace s dodávkou elektriny  

do distribučnej siete. 
4) Dlhodobý majetok – majetok súvisiaci s výrobou elektriny  
5) Pohľadávky a záväzky sú sledované na samostatných analytických účtoch. 
6) Pokladňa – pokladničné doklady majú náležitosti pokladničných dokladov. Pokladničný 

denník zaznamenáva stav a pohyb peňažných prostriedkov. Konečné stavy sa prikladajú 
po ukončení mesiaca k podsystému pokladňa.  

 
V prípade zmeny rozsahu podnikania spoločnosti BPS Huncovce, s.r.o. spoločnosť predloží 
úradu na schválenie nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
a pravidiel pre odpisovanie, ktoré budú v súlade s § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 16.05.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 14304/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti BPS Huncovce, 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  
BPS Huncovce, 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  
BPS Huncovce, 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. 
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Podľa § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov 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.            

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou BPS Huncovce, 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:  
BPS Huncovce, s.r.o., Hospodársky dvor Vrbov, 059 72 Vrbov 


