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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: 0026/2015/S-AP                                                                                 Martin 18.05.2015 

 

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 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 MRG, s.r.o., Haličská cesta 2166/46, 984 03 Lučenec,  

IČO: 36 045 659 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov: 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Základné údaje  

Obchodné meno:     MRG, s.r.o.,  

Sídlo:                       Haličská cesta 46, 984 03 Lučenec, 

Právna forma:          spoločnosť s ručením obmedzením  

IČO:                        36045659 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6833/S  

  

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:  

- 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  

- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností  

- podnikateľské poradenstvo  

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov  

- finančné a investičné poradenstvo v rozsahu voľných živností  

- poradenstvo pri spracovaní a spracovanie projektov pre využívanie rôznych foriem dotácií, 

vrátane eurofondov  

- vedenie účtovníctva  

- prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností  

- prieskum trhu a verejnej mienky  

- organizovanie kurzov, školení a prednášok  

- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností  

- spracovanie údajov pomocou informačných technológií  

- výroba a dodávka elektriny   
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Spoločnosť je držiteľom Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0700/2011/E-PT, 

pre zariadenie: FtE Hrabovo 783; 9,2kWh. Adresa umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny: 

RD č. 783, parc. č. 1636 k. ú. Hrabovo, obec Kalinovo, okres Poltár, inštalovaný výkon 

9,2kWh. Začiatok výkonu činnosti 07.11.2011.  

 

Rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov  

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a novelizácie zákona o účtovníctve č. 61/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti 

nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na 

účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia a sú sledované na jednotlivých 

analytických účtoch.  

Spoločnosť má vytvorený pre predmet podnikania FtE Hrabovo 783; 9,2kWh samostatné 

nákladové stredisko, na ktorom sú účtované všetky skutočnosti týkajúce sa uvedeného 

predmetu podnikania. Stredisko má analytickú evidenciu v rámci účtovnej evidencie 

spoločnosti.  

Všetky náklady a výnosy spojené s činnosťou FtE Hrabovo 783; 9,2kWh sú evidované na 

samostatných analytických účtoch s priradením kódu strediska. Spoločnosť na daný predmet 

podnikania účtuje len priame náklady súvisiace s prevádzkou tohto zariadenia. Iné náklady 

nie sú na tomto nákladovom stredisku účtované.  

Spoločnosť sa riadi odpisovým plánom v zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok odpisuje do výšky jeho 

ocenenia v účtovníctve. 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 23. 04. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 15230/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti MRG, s.r.o., Haličská cesta 2166/46, 984 03 Lučenec,  

IČO: 36 045 659 (ďalej len “ MRG, 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 MRG, 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  

MRG, 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 



 3 

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 MRG, 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:  

MRG, s.r.o., Haličská cesta 2166/46, 984 03 Lučenec  

 


