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    DODATOK Č. 1/2020 
 

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. 

                                                                                              generálny riaditeľ v.r. 

č.s.: 679/2020-511 

č.z.:  2078/2020 

Platný od 1.2.2020 

Účinný od 1.2.2020 
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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 5.100 „Ovocinárstvo“ sú upravené nasledovné položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

5.113 Vykonanie zmeny v registri 5,00 do 1 ha  

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.118 Vykonanie zmeny v registri  10,00 1 - 5 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.119 Vykonanie zmeny v registri 15,00 5 - 20 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.120 Vykonanie zmeny v registri 20,00 20 - 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.121 Vykonanie zmeny v registri 25,00 nad 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

 

V kapitole 5.100 „Ovocinárstvo“ je upravená položka pod číslom 5.113 a sú doplnené nové položky 

pod číslom 5.118, 5.119, 5.120 a 5.121.  

 

2. V kapitole 5.200 „Ekologická poľnohospodárska výroba“ v podkapitole 5.220 „Na úseku ostatnej 

odbornej činnosti“ sú upravené nasledovné položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

5.225 

Zrušenie registrácie - Posúdenie žiadosti 

na zrušenie celej registrácie 

prevádzkovateľa v EPV a vydanie 

oznámenia  

 

17,00 

 

1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.229 

Predĺženie povolenia vstupov do EPV - 

prípravky na ochranu rastlín - Opätovné 

posúdenie vhodnosti prípravku na ochranu 

rastlín do systému EPV a 

vydanie/nevydanie povolenia  

40,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.230 

Posúdenie vstupov do EPV - krmivá - 

Posúdenie vhodnosti neekologického 

krmiva od 1 - 10 ks do systému EPV a 

vydanie/nevydanie povolenia  

69,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.231 

Predĺženie povolenia vstupov do EPV - 

krmivá - Opätovné posúdenie vhodnosti 

neekologických krmív od 1 - 10 ks do 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

35,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.232 

Posúdenie vstupov do EPV - prostriedky 

na dezinfekciu alebo čistenie - Posúdenie 

vhodnosti prostriedku na dezinfekciu alebo 
69,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 
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čistenie v živočíšnej výrobe systému EPV 

a vydanie/nevydanie povolenia od 1 - 5 ks  

5.234 

Posúdenie žiadosti - zásahy na zvieratách - 

Posúdenie žiadosti o udelenie povolenia na 

zásahy na zvieratá v EPV (podľa v čl. 18 

nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008) a 

vydanie vyjadrenia  

60,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.235 

Posúdenie žiadosti - nákup 

neekologických zvierat - Posúdenie 

žiadosti na nákup neekologických zvierat 

v EPV a vydanie vyjadrenia  

60,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.236 

Posúdenie vstupov do EPV - hnojivá a 

pôdne pomocné látky - Posúdenie žiadosti 

o udelenie výnimky na použitie hnojiva v 

systéme EPV pre prevádzkovateľa  

30,00 1 výnimka 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.237 

Posúdenie vstupov do EPV - hnojivá a 

pôdne pomocné látky - Posúdenie žiadosti 

o vhodnosti použitia od 1 - 5ks hnojív 

alebo pôdnych pomocných látok v systéme 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

55,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.238 

Predĺženie povolenia pre vstupy do EPV - 

hnojivá a pôdne pomocné látky - Opätovné 

posúdenie vhodnosti použitia od 1 - 5ks 

hnojív alebo pôdnych pomocných látok v 

systéme EPV a vydanie/nevydanie 

povolenia  

30,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.239 

Posúdenie vstupov do EPV - prípravky na 

ochranu rastlín - Posúdenie vhodnosti 

použitia prípravku na ochranu rastlín od 1 

- 5ks v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe a vydanie/nevydania povolenia  

69,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.240 

Vystavenie dokumentov v anglickom 

jazyku - Vystavenie potvrdenia o 

vhodnosti výrobku do EPV alebo 

povolenia na hnojivá, krmivá a prípravky 

na ochranu rastlín v anglickom jazyku  

30,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.244 

Posúdenie vstupov do EPV - prostriedky 

na dezinfekciu alebo čistenie - Posúdenie 

vhodnosti prostriedku na dezinfekciu alebo 

čistenie v živočíšnej výrobe systému EPV 

a vydanie/nevydanie povolenia od 6 - 10 

ks  

130,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.245 

Posúdenie vstupov do EPV - prostriedky 

na dezinfekciu alebo čistenie - Posúdenie 

vhodnosti prostriedku na dezinfekciu alebo 

čistenie v živočíšnej výrobe systému EPV 

a vydanie/nevydanie povolenia od 11 - 15 

ks  

180,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.246 

Posúdenie vstupov do EPV - prostriedky 

na dezinfekciu alebo čistenie - Posúdenie 

vhodnosti prostriedku na dezinfekciu alebo 

čistenie v živočíšnej výrobe systému EPV 

a vydanie/nevydanie povolenia od 16 ks  

250,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 
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5.247 

Posúdenie vstupov do EPV - hnojivá a 

pôdne pomocné látky - Posúdenie žiadosti 

o vhodnosti použitia od 6 - 10 ks hnojív 

alebo pôdnych pomocných látok v systéme 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

110,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.248 

Posúdenie vstupov do EPV - hnojivá a 

pôdne pomocné látky - Posúdenie žiadosti 

o vhodnosti použitia od 11 a viac ks hnojív 

alebo pôdnych pomocných látok v systéme 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

170,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.249 

Predĺženie povolenia pre vstupy do EPV - 

hnojivá a pôdne pomocné látky - Opätovné 

posúdenie vhodnosti použitia od 6 - 10 ks 

hnojív alebo pôdnych pomocných látok v 

systéme EPV a vydanie/nevydanie 

povolenia  

60,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.250 

Predĺženie povolenia pre vstupy do EPV - 

hnojivá a pôdne pomocné látky - Opätovné 

posúdenie vhodnosti použitia od 11 a viac 

ks hnojív alebo pôdnych pomocných látok 

v systéme EPV a vydanie/nevydanie 

povolenia  

90,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.251 

Posúdenie vstupov do EPV - krmivá - 

Posúdenie vhodnosti neekologického 

krmiva od 11 - 20 ks do systému EPV a 

vydanie/nevydanie povolenia  

130,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.252 

Posúdenie vstupov do EPV - krmivá - 

Posúdenie vhodnosti neekologického 

krmiva od 21 - 30 ks do systému EPV a 

vydanie/nevydanie povolenia  

180,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.253 

Posúdenie vstupov do EPV - krmivá - 

Posúdenie vhodnosti neekologického 

krmiva od 30 a viac ks do systému EPV a 

vydanie/nevydanie povolenia  

250,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.254 

Predĺženie povolenia vstupov do EPV - 

krmivá - Opätovné posúdenie vhodnosti 

neekologických krmív od 11 - 20 ks do 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

70,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.255 

Predĺženie povolenia vstupov do EPV - 

krmivá - Opätovné posúdenie vhodnosti 

neekologických krmív od 21 - 30 ks do 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

105,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.256 

Predĺženie povolenia vstupov do EPV - 

krmivá - Opätovné posúdenie vhodnosti 

neekologických krmív od 30 a viac ks do 

EPV a vydanie/nevydanie povolenia  

150,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.258 

Posúdenie vstupov do EPV - neekologický 

množiteľský materiál - Posúdenie žiadosti 

o udelenie výnimky na použitie 

rastlinného neekologického množiteľského 

materiálu a vydanie/nevydanie výnimky 

od 21 a viac ks  

30,00 1 výnimka 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie, 

možnosť 

použitia P2 
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5.259 

Posúdenie vstupov do EPV - prípravky na 

ochranu rastlín - Posúdenie vhodnosti 

použitia prípravku na ochranu rastlín od 6 

- 10 ks v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe a vydanie/nevydania povolenia  

130,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.260 

Posúdenie vstupov do EPV - prípravky na 

ochranu rastlín - Posúdenie vhodnosti 

použitia prípravku na ochranu rastlín od 11 

a viac ks v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe a vydanie/nevydania povolenia  

180,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

 

V kapitole 5.200 „Ekologická poľnohospodárska výroba“ v podkapitole 5.220 „Na úseku ostatnej 

odbornej činnosti“ sú upravené viaceré položky.   

 

3. V kapitole 7.000 „Výkony odboru ochrany rastlín na úseku štátnej odbornej kontroly“ sú doplnené 

dve položky. 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

7.205 
Oprava/úprava údajov v systéme 

TRACES 
25,00 za zásielku  

7.156 Zásielky tovaru z tretích krajín v 

tranzite alebo určené na prekládku 
30,00 za zásielku 

plus 20,00 € 

za 

štvrťhodinu 

každého 

člena 

personálu 

zapojeného 

do kontrol 

 

V kapitole 7.000 „Výkony odboru ochrany rastlín na úseku štátnej odbornej kontroly“ je v podkapitole 

7.200 „Mimoriadna úhrada pri dovoze“ doplnená nová položka pod číslom 7.205 a v podkapitole „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“ je doplnená jedna nová položka pod číslom 

7.156. 

 

 

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený. Tento dodatok nadobúda platnosť a 

účinnosť dňa: 01.02.2020. 

 

 

 

 


