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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: 0033/2015/S-AP                                                                                 Martin 12.06.2015 

 

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 AT GEMER, spol. s r.o., Šafárikova 124, 

048 01 Rožňava, IČO 36 209 228 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

 

Regulovaný subjekt :      AT GEMER, s.r.o. 

        Šafárikova 124 

        048 01  Rožňava 

 

IČO :        30 209 228 

 

1.Číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti : 453/2014/E-PT- výroba a dodávka 

elektriny zariadeniami na výrobu elektriny  

s celkovým inštalačným výkonom do 1 MW vrátane.  

 

2.Číslo povolenia:       2014T 0529 – výroba tepla, 

rozvod tepla –celkový inštalovaný výkon 1 MW,  

z toho obnoviteľné zdroje 1MW.    

 

Prevádzka:         AT GEMER, s.r.o. 

        Bioplynová stanica 

        941 35 Dubník 206  
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I. ÚVOD 

 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov sú spracované v zmysle zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou 

od 01.01.2015. Vedenie účtovnej evidencie pre spoločnosť AT GEMER bude uskutočňované 

v zmysle príloh vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

  

II. EKONOMICKÁ ČINNOSŤ  

 

Predmet činnosti spoločnosti AT GEMER s.r.o., podľa obchodného registra: 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

 poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

 poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna  

 prenájom hnuteľných vecí  

 prenájom nehnuteľností  

 sprostredkovanie obchodu a služieb  

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 

voľných živností  

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

v rozsahu voľných živností  

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

 prípravné práce k realizácii stavby  

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

 výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným 

výkonom do 1 MW vrátane pre zariadenie: bioplynová stanica  

 výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1 MW; z toho obnoviteľné zdroje 1 MW, rozvod 

tepla  

 

Regulovaný subjekt AT GEMER s.r.o., Rožňava podniká v elektroenergetike na základe 

potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 453/2014/E-PT od 01.12.2012. Výroba 

elektriny sa realizuje v prevádzke bioplynová stanica stredisko Dubník. Vyrobená elektrická 

energia sa dodáva výhradne do distribučnej siete ZSE-Distribúcia, a.s. Bratislava. 

V rámci povolenia na podnikanie v elektroenergetike spoločnosť poskytuje podpornú službu 

a na základe povolenia č. 2014T 0529 dodáva teplo pre spoločnosť AT DUNAJ, s.r.o.. 

 

III. SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE V REGULOVANOM SUBJEKTE 

 

Oddelená evidencia skutočností 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, v samostatných účtovných strediskách 

regulovaného subjektu : 

600 Správa  

611 Výroba a dodávka elektriny    

612 Výroba a rozvod tepla  

613 Ostatné 
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Každé stredisko je v účtovníctve sledované samostatne. 

Jednotlivé náklady a výnosy regulovaného subjektu súvisiace s činnosťami jednotlivých 

stredísk sa účtujú priamo na príslušné stredisko. 

Náklady strediska 600 Správa sa rozpočítavajú na ostatné strediská podľa pomeru výnosov 

v príslušnom roku. 

Oddelená evidencia sa vedie a zostavuje zásadne za obdobie kalendárneho roka, ktorý 

je súčasne rokom účtovným a za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. 

 

IV. PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV, AKTÍV A  PASÍV 

A PRAVIDLÁ PRE ODPISOVANIE PRE STREDISKÁ 611 A 612 

 

a.) Výnosy z predaja elektrickej energie sú výnosmi strediska 611-výroba a dodávka 

elektriny. Výkupná cena elektrickej energie je stanovená Rozhodnutím ÚRSO.  

 Náklady, ktoré jednoznačne súvisia s výrobou elektrickej energie napr. poradenstvo, platba 

za prístup do distribučnej sústavy, atď. sú nákladmi strediska 611-výroba a dodávka 

elektriny. 

b.) Výnosy z predaja tepla sú výnosmi strediska 612-výroba a rozvod tepla. Cena tepla 

(variabilná a fixná zložka) je daná aktuálnym Rozhodnutím ÚRSO o maximálnej cene 

tepla. 

 Náklady,  ktoré jednoznačne súvisia s výrobou tepla napr. poradenstvo,  atď. sú nákladmi 

strediska 612-výroba a rozvod tepla. 

c.) Výroba elektriny a výroba tepla v kombinovanej výrobe tvoria jeden technologický celok, 

preto niektoré náklady  s tým súvisiace napr. spotrebný materiál, údržba a oprava, ostatné 

služby, atď. nie je možno jednoznačne priradiť ani k jednej výrobe. Preto budú všetky tieto 

spoločné náklady v priebehu sledovaného roka evidované na stredisku 611-výroba 

a dodávka elektriny, nakoľko táto činnosť je prevládajúcou činnosťou. 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. 

     Obdobne sa bude postupovať aj pri rozvrhovaní majetku a s ním súvisiacich odpisov. 

d.) Náklady, priamo súvisiace s inými činnosťami a aktivitami ako s výrobou elektriny alebo 

s výrobou tepla, sú v účtovníctve evidované oddelene ako samostatné stredisko  

613 – ostatné. 

 

V. ZÁVER 

 

Výstupy z oddelenej evidencie za sledovaný rok sa v plnom rozsahu predkladajú úradu 

elektronicky a jedenkrát v písomnom vyhotovení, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka. 

 
                                               

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 22. 05. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 20388/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti AT GEMER, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, 

IČO 36 209 228  (ďalej len “AT GEMER, spol. s r.o.“). 
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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 AT GEMER, spol. 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  

AT GEMER, spol. 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 AT GEMER, spol. 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:  

AT GEMER, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava 


