ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

____________________________________________________________________________________

DODATOK Č. 4/2019
K „Cenníku výkonov ÚKSÚP
na úseku úradnej kontroly
na úseku štátnej odbornej kontroly
na úseku skúšobných činností
na úseku ostatných odborných činností“
č. j: SEHS/60/2019 zo dňa 1.5.2019

Ing. Peter Rusňák PhD., v.r.
generálny riaditeľ

č. j.: SEHS/60-003/2019
Platný od 14.12.2019
Účinný od 14.12.2019

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: + 421 2 59 880 278

E-mail: uksup@uksup.sk

Týmto dodatkom sa Cenník výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej odbornej kontroly, na úseku
skúšobných činností a ostatných odborných činností“ zo dňa 1.5.2019 mení nasledovne:
1. V kapitole 0.100 „Spoločné položky pre všetky odbory“ a 7.000 „Výkony odboru ochrany rastlín
na úseku štátnej odbornej kontroly“ sú doplnené a zmenené položky :
Číslo
položky

Názov položky

Cena

Merná
jednotka

Poznámka

0.118

Paušálna hodinová sadzba – výkon
úradnej kontroly

13,10

1 hodina

za každú začatú
hodinu

7.154

Kontrola dreveného obalového
materiálu na HKS pre kamiónovú
prepravu

12,50

za
zásielku

redukovaná
frekvencia

7.155

Kontrola dreveného obalového
materiálu na HKS pre železničnú
prepravu

17,50

za
zásielku

2. V kapitole 8.000 - „Úradná kontrola krmív - administratívne činnosti“ je odstránený text „Výška
paušálnej hodinovej sadzby (PHS) za vykonávanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly krmív podľa
§ 14 ods. 3 nariadenia vlády č. 380/2009 Z. z. na obdobie od 01.03.2019 do 29.02.2020 je 19,72 EUR“ v celom
rozsahu (strana 46).
3. V kapitole 8.000 - „Úradná kontrola krmív - administratívne činnosti“ je v podkapitole 8.100
„Registrácia krmivárskeho podniku“ odstránená položka 8.117 – „Fyzická kontrola krmív pri dovoze s
odberom vzorky krmív“ v celom rozsahu (strana 48).
4. V kapitole 7.000 – „Výkony odboru ochrany rastlín na úseku štátnej odbornej kontroly“ je
v podkapitole 7.110 „Štandardná úhrada pri dovoze podľa Smernice rady 2000/29/ES“ zmenený text názvu
podkapitoly na nový názov „Poplatky alebo platby za úradné kontroly zásielok tovaru vstupujúcich do Únie
podľa Prílohy IV. Nariadenia EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach“ a sú
doplnené dve nové položky.
Zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a materiálov, na ktorých sa môžu udržiavať
škodcovia rastlín alebo prostredníctvom ktorých sa môžu títo škodcovia šíriť, články 72 a 73 Nariadenia EÚ
2016/2031.

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený. Tento dodatok nadobúda platnosť a
účinnosť dňa: 14.12.2019.
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