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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: 0081/2014/S-AP                                                                                 Martin 01.07.2014 

 

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 AGROMÄSO, družstvo, Bystrička 152, 038 04 Bystrička,  

IČO 36 408 140 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

1. AGROMÄSO, družstvo je výrobcom elektriny z obnoviteľného zdroja energie  

– fotovoltického zariadenia. Okrem tejto činnosti vykonáva družstvo aj ďalšie činnosti podľa 

predmetu podnikania, uvedené v Obchodnom registri Slovenskej republiky. 

 

2. AGROMÄSO, družstvo vedie účtovníctvo v súlade s účtovnými metódami, všeobecnými 

účtovnými zásadami a v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

ustanovuje tieto zásady a metódy ako svoje pravidlá pre rozvrhovanie aktív, pasív nákladov a 

výnosov  

a pravidlá pre odpisovanie. 

 

3. Výroba elektriny sa sleduje na mesačnej báze, a takisto dodávanie prípadných prebytkov  

– elektriny na krytie strát do siete SSE-D, a.s. Tieto údaje sú evidované v špeciálnych 

tabuľkách, kde sú nastavené aj vzorce na výpočet sumy, ktorú družstvo môže mesačne 

fakturovať odberateľovi – SSE-D, a.s. 

 

4. AGROMÄSO, družstvo vedie oddelenú analytickú evidenciu skutočností, ktoré  

sú predmetom účtovníctva za jednotlivé činnosti. 

 

5. Predmetné skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, sú vedené v účtovníctve v súlade 

so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi ekonomickými predpismi. 

 

6. Náklady spoločné pre viaceré činnosti sa rozvrhujú na jednotlivé činnosti v pomere 

výnosov danej činnosti k celkovým výnosom činností, na ktoré sa spoločné náklady vzťahujú. 
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7. Spôsob odpisovania je stanovený takisto v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o účtovníctve a ostatných súvisiacich ekonomických predpisov. Odpisovanie majetku sa riadi 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávacími 

predpismi k tomuto zákonu, opatrením MF SR č. 23054/2002 - 92, ktorým sa ustanovuje 

účtová osnova a postupy účtovanie pre podnikateľov ako aj ustanoveniami zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Dobu odpisovania majetku stanovuje na základe odpisového plánu účtovná jednotka, ktorá  

je zodpovedná za zaradenie investície do majetku. Doby odpisovania hmotného majetku  

sú uvádzané v interných riadiacich aktoch družstva. Pri posudzovaní doby odpisovania  

je nutné prihliadať na skutočné podmienky, v ktorých sa bude majetok využívať. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 18.06.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 18963/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti AGROMÄSO, družstvo. 

 

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  

AGROMÄSO, družstvo. 

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ  

spoločnosť AGROMÄSO, družstvo. 

 

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 AGROMÄSO, družstvo schválil v takom znení, 

ako ho predložil 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 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:  

AGROMÄSO, družstvo, Bystrička 152, 038 04 Bystrička 


