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    DODATOK č. 2/2020 
 

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 01.05.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Peter Rusňák PhD. 

                                                                                                generálny riaditeľ  

č.s.  : 679/2020-511 

č.z. :  31573/2020 

Platný od 01.08.2020 

Účinný od 01.08.2020 
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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 01.05.2019 

mení nasledovne: 

 

 

1. V kapitole 2.000  „Výkony na úseku odrodového skúšobníctva“ sú upravené 

nasledovné položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

2.101 Kukurica siata na siláž 380,00 
odroda / lokalita 

/ rok 

registrácia 

odrody 

2.202 

 

Ďatelinoviny a trávy 

 
260,00 odroda/rok 

registrácia 

alebo 

právna 

ochrana 

odrody 

 

2.214 

 

Kukurica siata cukrová a pukancová 

 

300,00 

 
odroda/rok 

registrácia 

alebo 

právna 

ochrana 

odrody 

 

2.215 

 

Kukurica siata cukrová a pukancová 

 
150,00 

odroda / rok 

 

predĺženie 

registrácie 

odrody 

 

 

V podkapitole 2.100  „Skúšky hospodárskej hodnoty (VCU)“ je upravená položka pod 

číslom 2.101 . 

V podkapitole 2.200 „Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti, stálosti (DUS)“ je upravená 

položka pod číslom 2.202 a doplnené dve nové položky, 2.214 a 2.215. 

 

 

2. V kapitole 5.000 „Výkony Odboru ovocinárstva a ekologickej 

poľnohospodárskej výroby“  v podkapitole 5.100 „Ovocinárstvo“ sú upravené všetky 

položky:  

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

5.101 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

25,00 do 1 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.102 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

60,00 1 - 5 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 
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5.103 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

80,00 5 - 10 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.104 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

100,00 10 - 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.105 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

150,00 50 - 200 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.106 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

ovocného sadu alebo chmeľnice 

250,00 nad 200 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.107 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

rýchlorastúcich drevín 

60,00 do 5 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.108 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

rýchlorastúcich drevín 

80,00 5 - 10 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.109 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

rýchlorastúcich drevín 

100,00 10 - 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.110 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

rýchlorastúcich drevín 

150,00 50 - 200 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.111 

Vypracovanie odborného stanoviska k 

projektu alebo k zjednodušenej 

projektovej dokumentácii na výsadbu 

rýchlorastúcich drevín 

250,00 nad 200 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.112 
Vydanie výpisu z registra ovocných sadov 

a chmeľníc na žiadosť užívateľa 
25,00 1 kus 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.113 
Vykonanie zmeny v registri ovocných 

sadov a chmeľníc 
5,00 do 1 ha  

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.114 
Vydanie opravného odborného stanoviska 

k projektom a projektovým 

dokumentáciám na žiadosť užívateľa 

25,00 1 kus 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.116 

Kontrola ovocných sadov a chmeľníc na 

mieste na žiadosť ovocinárskeho a 

chmeliarskeho subjektu (bez dopravných 

nákladov) 

16,50 1 hod /aj začatá/  

5.117 

Poskytovanie konzultácií a inej 

poradenskej činnosti z oblasti 

ovocinárstva, spracovanie a poskytnutie 

údajov nad rámec zverejnených 

informácií  

16,50 1 hod /aj začatá/  
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5.118 
Vykonanie zmeny v registri ovocných 

sadov a chmeľníc 
10,00 1 - 5 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.119 
Vykonanie zmeny v registri ovocných 

sadov a chmeľníc 
15,00 5 - 20 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.120 
Vykonanie zmeny v registri ovocných 

sadov a chmeľníc 
20,00 20 - 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.121 
Vykonanie zmeny v registri ovocných 

sadov a chmeľníc 
25,00 nad 50 ha 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

 

V oblasti činnosti oddelenia registra sadov a chmeľníc ÚKSÚP nefakturuje nasledovné 

činnosti: prvá registrácia užívateľa ovocného sadu a chmeľnice, zrušenie registrácie, vykonanie 

zmeny identifikačných údajov užívateľa v registri ovocných sadov a chmeľníc.  

 

V podkapitole 5.100 „Ovocinárstvo“ sú upravené všetky položky, položka 5.115 bola 

zrušená.   

 

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

ostatnej odbornej činnosti“ je upravená nasledovná položka: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

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 

 

V kapitole 5.200 „Ekologická poľnohospodárska výroba“ v časti 5.220 „Na 

úseku ostatnej odbornej činnosti“ je upravená položka 5.258.   

 

 

 3. V kapitole 7.000 „Výkony odboru ochrany rastlín na úseku štátnej odbornej 

kontroly“ je v podkapitole 7.200 „Mimoriadna úhrada pri dovoze“ odstránená položka 7.201 

„Vystavenie rastlinného pasu na hraničnom priechode“. 

 

 

4. V kapitole 10.300 „Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív“  sú upravené 

nasledovné položky: 
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10.350 Pôda 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

10.358 
Stanovenie obsahu prijateľných mikroživín 

v pôde 
25,00 1 vzorka 

pH, Cu, Zn, Fe, 

Mn, druh pôdy 

(sedimentačne), 

Protokol o 

skúške 

10.359 Stanovenie obsahu rizikových prvkov I. 59,00 1 vzorka 

pH, As, Cd, Cr, 

Ni, Pb, Cu, Zn, 

Hg, druh pôdy 

(sedimentačne), 

Protokol o 

skúške 

10.360 Stanovenie obsahu rizikových prvkov II. 29,00 1 vzorka 

pH, Cd, Pb, 

Hg, druh pôdy 

(sedimentačne), 

Protokol o 

skúške 

10.361 Stanovenie druhu pôdy (hmatová skúška) 1,00 1 vzorka   

10.362 
Stanovenie druhu pôdy (stanovenie obsahu 

častíc pod 0,01mm) 
5,00 1 vzorka   

10.363 

Stanovenie obsahu mikroživín a 

rizikových prvkov (jeden ukazovateľ z As, 

Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn) 

9,00 1 vzorka 

  

 

 

10.370 Administratívne úkony 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka  Poznámka 

10.373 

Vypracovanie protokolu o skúške     (pôda, 

rastlinný materiál)                                                               
1,50 1 vzorka 

  

 

 

10.380 Rastlinný materiál 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

10.381 
Úprava suchej rastlinnej vzorky pod 1mm 

(zomletie) 
5,00 1 vzorka   

10.382 Stanovenie sušiny v rastlinnom materiáli 4,00 1 vzorka   

10.383 Stanovenie obsahu dusikaých látok 15,00 1 vzorka   

10.384 
Stanovenie obsahu živín I. (hlavné a 

vedľajšie živiny) 
25,00 1 vzorka 

P, K, Mg, Ca, 

sušina, 

Protokol o 

skúške, úprava 

vzorky 

10.385 Stanovenie obsahu živín II. (mikroživiny) 25,00 1 vzorka 
Cu, Fe, Mn, 

Zn, Mo, sušina, 
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Protokol o 

skúške, úprava 

vzorky 

10.386 Stanovenie obsahu rizikových prvkov 35,00 1 vzorka 

As, Cd, Cr, Ni, 

Pb, Hg, sušina, 

Protokol o 

skúške, úprava 

vzorky 

10.387 

Kombinovaný rozbor rastlinného materiálu 

(obsah živín, mikroživín a rizikových 

prvkov) 

85,00 1 vzorka 

N, P, K, Mg, 

Ca, Cu, Fe, 

Mn, Zn, Mo, 

As, Cd, Cr, Ni, 

Pb, Hg, sušina, 

Protokol o 

skúške, úprava 

vzorky 

10.388 

Stanovenie obsahu mikroživín a rizikových 

prvkov (jeden ukazovateľ z P, K, Mg Ca, 

As, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn) 

9,00 1 vzorka   

10.389 Stanovenie obsahu Hg 10,50 1 vzorka   

 

 

 

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený. Tento dodatok nadobúda 

platnosť a účinnosť dňa 01.08.2020. 

 

 


