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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: 0021/2013/S-AP                                                                                 Martin, 22.04.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 RUPOS, s.r.o., Ružindol 448, 919 61 Ružindol, IČO: 36 230 375 
schvaľuje od 1.januára 2013 na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov   
a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť RUPOS s.r.o. má v predmete činnosti viac aktivít, ale hlavnými 
sú poľnohospodárska výroba (RV,ŽV) a výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 
Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a s postupmi účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky zo 14.decembra 2011 č.MF/27262/2011-74.   
Účtovníctvo vedené v zmysle tohto opatrenia spĺňa požiadavku dodržania vecnej a časovej 
súvislosti nákladov a výnosov, ktoré sa vzťahujú na dané účtovné obdobie bez ohľadu 
na splatnosť. 
 
Pre predmet podnikania výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sme 
vytvorili stredisko 600-výroba elektriny, výkon 800-výroba elektriny BPS. Všetky činnosti 
spoločnosti sú sledované za podnik, závod, strediská  podľa druhu činnosti. 
 
Číselník závodov a stredísk je nasledovný: 

závod 20 – stredisko 101 - poľná výroba 
102 - vinica 
103 - AgroEnviroment 
202 - ŽV- farma Ružindol 
207 - ŽV- farma Borová 
316 - Opravárenská dielňa 
352 - Úprava a výroba krmív 
362 - Mechanizácia 
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430 - Pivnica 
500 - Poľovníctvo 
522 - Skladové hospodárstvo 
600 - Výroba elektriny 
909 - Závodová réžia 
 

Všetky náklady a výnosy sú sledované a účtované podľa činností a stredísk, ktorých sa týkajú 
a tieto činnosti sú rozlíšené číselníkom  výkonov (napr. výkon 100 - pšenica ozimná, výkon 
700 - mlieko, výkon 800 - elektrina, 890 - traktory a. pod.). Aktíva a pasíva sú sledované 
na samostatných analytických účtoch. 
Spoločnosť podniká v oblasti energetiky od 27.06.2011 na základe Potvrdenia o splnení 
oznamovacej povinnosti číslo 0364/2011/E-RT výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných 
zdrojov výrobným zariadením s celkovým výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku 
elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu. Potvrdenie bolo vydané pre zariadenie 
Bioplynová stanica, Ružindol, inštalovaný výkon 0,98 MW. 

 
Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z., spoločnosť RUPOS s.r.o. vedie evidenciu 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva pre výrobu elektriny a predkladá výstupy podľa 
tejto vyhlášky v rozsahu podľa prílohy č. 9. Na vedenie evidencie sa primerane použijú 
ustanovenia uvedené v úvode týchto pravidiel. Spoločnosť v zmysle zákona o účtovníctve 
č. 431/2002 Z. z. prijala od 1.1.2013 nasledovný postup vedenia evidencie nákladov 
a výnosov, aktív a pasív, odpisovania pre činnosť výroba a dodávka elektriny: 
     
1. Náklady prvotné - priradenie zabezpečí zodpovedný pracovník (dodávateľské faktúry, 
výdajky zo skladu, pokladničné doklady, doklad o zaúčtovaní) 
- spotreba materiálu priamo súvisiaca s výrobou elektriny, 
- spotreba energií priamo súvisiaca s výrobou elektriny, 
- spotreba ostatných neskladovateľných dodávok, 
- služby priamo súvisiace s výrobou elektriny: opravy a údržba, ostatné služby, 
- osobné náklady priamo súvisiace s výrobou elektriny - zamestnanci zaradený na stredisko 

600, 
- dane a poplatky priamo súvisiace s výrobou elektriny, 
- odpisy k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, ktorý sa odpisuje podľa 

odpisového plánu, pričom doby odpisovania sú uvedené v internej smernici spoločnosti 
č. 4.; odpisy sú rovnomerné v zmysle sadzieb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 

- ostatné náklady na hospodársku činnosť súvisiace s výrobou elektriny, 
- finančné náklady súvisiace s výrobou elektriny (úroky, poistné). 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady súvisiace s viacerými 
činnosťami, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť k výrobe elektriny nebudú účtované na 
tomto stredisku. 
       
2. Náklady druhotné 
 - spotreba vlastných výrobkov (siláž, hnoj, močovka a pod.) účtovaná podľa 

vnútropodnikového cenníka, 
- služby (traktory, nákladná doprava) sú účtované  podľa vnútropodnikového cenníka. 
Ostatné druhotné náklady súvisiace s viacerými činnosťami, ktoré nie je možné jednoznačne 
priradiť k výrobe elektriny nebudú účtované na tomto stredisku. 
Vnútropodnikový cenník je vo výške vlastných nákladov. 
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3. Režijné náklady 
Podiel nákladov na správnu réžiu sa určí pomerom výnosov z výroby elektriny k iným 
činnostiam, ktoré spoločnosť vykonáva v rámci podnikania. 
 
4. Výnosy 
Výnosy za dodávku elektriny do distribučnej siete sú sledované na samostatnom analytickom 
účte(601300) na stredisku výroby elektriny, na tomto stredisku je účtovaná aj časť výnosov 
v aktuálnom roku  z dotácií na dlhodobý majetok. 
 
5. Dlhodobý majetok 
Dlhodobý majetok priamo súvisiaci s výrobou elektriny je zaradený na stredisko podľa 
inventárneho čísla a číselníka klasifikácie produkcie a nadobúdacej ceny. 
 
6. Skladové zásoby 
Nakúpený materiál a výrobky z vlastnej produkcie súvisiace s výrobou elektriny sú sledované 
podľa skladových položiek na samostatných analytických účtoch. 
 
7. Pohľadávky a záväzky 
Pohľadávky a záväzky priamo súvisiace s výrobou elektrickej energie sú sledované 
v účtovníctve na samostatných analytických účtoch (saldokonto). 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 02.04.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 10799/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti RUPOS, 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  
RUPOS, 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 
RUPOS, 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 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 RUPOS, s.r.o. schválil v takom znení, ako ho predložila 
a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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:  
RUPOS, s.r.o., Ružindol 448, 919 61 Ružindol 


