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Dodatok č. 2/2022 

 

k Cenníku výkonov 

na úseku úradnej kontroly  

na úseku štátnej odbornej kontroly 

na úseku skúšobných činností  

na úseku ostatných odborných činností  

zo dňa 01.07.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Ján Berceli 

                                                                                              generálny riaditeľ  

 

 

 

č.s.  : 12687/2022-511 

č.z. :  18568/2022 

Platný od : 1.4.2022 

Účinný od : 1.4.2022 
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Týmto dodatkom sa Cenník výkonov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v Bratislave na úseku úradnej kontroly, štátnej odbornej kontroly, na úseku 

skúšobných činností a ostatných odborných činností“ č. z. 34810/2021 zo dňa 01.07.2021 mení 

v uvedených položkách: 

 

V kapitole 7.300 Vývoz sú upravené nasledovné položky: 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena 

Merná 

jednotka 
Poznámka 

7.301 

Rastlinolekárska kontrola vývozu alebo 

opätovného vývozu rastlín, rastlinných 

produktov alebo iných predmetov, 

u ktorých vyžaduje vývozca 

fytocertifikát alebo Osvedčenie pred 

vývozom 

10,00 
s hmotnosťou 

do 15 kg 
 

7.302 

Rastlinolekárska kontrola vývozu alebo 

opätovného vývozu rastlín, rastlinných 

produktov alebo iných predmetov, 

u ktorých vyžaduje vývozca 

fytocertifikát alebo Osvedčenie pred 

vývozom 

20,00 
od 16 do 15 000 

kg 
 

7.303 

Rastlinolekárska kontrola vývozu alebo 

opätovného vývozu rastlín, rastlinných 

produktov alebo iných predmetov, 

u ktorých vyžaduje vývozca 

fytocertifikát alebo Osvedčenie pred 

vývozom 

80,00 - nad 15 000 kg  

7.304 

Vystavenie fytocertifikátu na vývoz 

alebo opätovný vývoz, alebo 

Osvedčenia pred vývozom 

20,00 

za fytocertifikát 

*                                   

za Osvedčenie 

pred vývozom 

plus položky 

7.301 

alebo7.302 

alebo 7.303 

7.305 

Vystavenie nového fytocertifikátu, alebo 

Osvedčenia pred vývozom na žiadosť 

vývozcu** 

20,00 

za fytocertifikát                                    

za Osvedčenie 

pred vývozom 

tlačivo 

7.306 

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze 

v mieste nakládky tovaru ***                  

(+položka 7.307 alebo položka 7.310) 

80,00 za deň  

7.307 

Vystavenie fytocertifikátu na vývoz 

alebo opätovný vývoz alebo osvedčenia 

pred vývozom v mieste nakládky tovaru 

ku položke 7.306 

20,00 

cena za 1 ks 

fytocertifikátu  

alebo  za  1 ks 

Osvedčenia 

pred vývozom  

pri 

rastlinolekárskej 

kontrole za deň  

tlačivo 

7.310 

Kontrola sprievodnej  dokumentácie a  

vyhotovenie súhrnného fytocertifikátu 

pre lodnú zásielku. K tejto  položke sa 

pripočíta suma za  počet vykonaných 

kontrol z nakládok tovaru.   

80,00 za fytocertifikát 

tlačivo 

a kontrola 

dokumentácie 

+ kontroly 

z nakládky 
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tovaru                    

(položka 

7.306) 

 

2. V kapitole 7.300 Vývoz sú odstránené nasledovné položky: 

 

7.308 

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze  

v mieste nakládky tovaru ***(+položka 

7.309) 

40,00 za deň *** 

7.309 
Vystavenie Osvedčenia pred vývozom v 

mieste nakládky ku položke 7.308 
10,00 

cena za  1 ks 

Osvedčenia pred 

vývozom pri 

rastlinolekárskej 

kontrole za deň 

tlačivo 

 

3. V kapitole 7.300 Vývoz sú doplnené nasledovné nové položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

7.314 

Kontrola aplikácie prípravkov na ochranu 

rastlín (napr. fumigácia) pri ošetrovaní 

tovaru určeného na vývoz do tretích 

krajín. 

14,89 1 hodina 

za každú 

začatú 

hodinu 

7.315 

Rastlinolekárska kontrola vývozu alebo 

opätovného vývozu potravín rastlinného 

pôvodu, u ktorých vyžaduje vývozca 

fytocertifikát  pri vývoze na Ukrajinu 

20,00 
za kontrolu 

za fytocertifikát 
 

 

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený. 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 18568/2022

Vec: Dodatok  č.2 k cenníku

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 29.03.2022 
06:41 Magát, Peter, Ing. vedúci 510 poverený 

riadením odboru Nie   

Schválené 29.03.2022 
10:10 Mečárová, Mária, Ing. vedúci 500 Riaditeľka sekcie Áno Prišegem , Ján, Ing.  

Schválené 29.03.2022 
15:31 Berceli , Ján, PhDr. vedúci 100 Generálny 

riaditeľ Nie   
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