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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: 0012/2016/S-AP                                                                                 Martin 31.03.2016 

Č.sp.: 1038-2016-BA 

 

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 LEXON, s.r.o., Slovenskej jednoty 40, 

040 01 Košice 1, IČO: 36 177 385 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 spoločnosti a popis činnosti 

 

Názov spoločnosti  : LEXON s.r.o. 

Sídlo spoločnosti   : Slovenskej jednoty 40, 040 01  Košice,  

       prev. Rumunská 11, 040 01 Košice 

Konateľ   : Ing. Peter STRÖMPL 

IČO    : 36177385 

SKDIČ.  : SK2020056907 

Zapísané v OR  : Okresného súdu Košice I. pod. vložkou SRO 9712/V 

 

Predmet činnosti : veľkoobchod a maloobchod s tovarom : výpočtová technika 

     prenájom výpočtovej techniky 

     konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania 

  montážna a servisná činnosť súvisiaca s premetom podnikania       

     výskum a vývoj zariadení na využitie slnečnej energie 

 

Povolenie o splnení oznamovacej povinnosti  

  Číslo potvrdenia : 0036/2009/E-PT 

  Dátum vydania  : 21. augusta 2009 

  Dátum začiatku výk.  :           01. septembra 2009 
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Zmluva o dodávke elelektriny 

       Číslo zmluvy          : OZE 79-2010 

 Lokalita zdroja         : Košice, Lichardova 13 

 Inštalovaný výkon   : 0.00396 MW 

 

II. Štruktúra pravidiel 

 

Spoločnosť LEXON s.r.o. podniká v podstate v dvoch oblastiach: výpočtová technika 

a výroba elektriny z OZE. V roku 2015 prvú oblasť začala utlmovať tak, že v priebehu roku 

2016/2017 činnosť úplne ukončí. V druhej oblasti v žiadnom prípade sa neuvažuje o ďalšom 

rozširovaní činností, naopak sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti ukončí firma činnosť 

a zariadenie odpredá fyzickej osobe. FVE zariadenie bolo obstarané v roku 2009 z vlastných 

zdrojov  a v roku 2015 bolo účtovne odpísané. 

Z uvedených skutočností spoločnosť sleduje výnosy a náklady na základe vyhradených 

analytický účtoch, ktoré sa dajú priamo priradiť tejto činnosti. 

Prerozdeľovanie nákladov a výnosov (z regulovanej činnosti) k celkovým nákladom 

a výnosom sa uskutoční pomerným spôsobom. 

 

 

III. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív 

 

V účtovníctve spoločnosti boli zavedené nasledujúce analytické účty pre regulovanú činnosť 

súvisiacu s využitím slnečnej energie : 

 

a) Tržby z predaja elektrickej energie 602 0003 

 Náklady na prevádzku FVE  518 0020 

 Ostatné náklady na prev. FVE  518 0021 

 Prenájom strechy podľa zmluvy  518 0022 

 

b)  Odpisy     551 0001  

 

Spoločnosť LEXON, s.r.o. nemá povinnosť schvaľovať účtovnú uzávierku audítorskou 

firmou . 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 09.03.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 9279/2016/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti LEXON, s.r.o., Slovenskej jednoty 40, 040 01 Košice 1, 

IČO: 36 177 385 (ďalej len „LEXON, 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 LEXON, 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  

LEXON, s.r.o. 
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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 § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu na schválenie pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

výkonu činnosti.  

 

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 LEXON, 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:  

LEXON, s.r.o., Slovenskej jednoty 40, 040 01 Košice 1 


